
διάλογος

�

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 48

Ἡ ὀρθή ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος 
τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρη
σκείας ἀπασχολεῖ διεθνῶς, ὄχι μόνον Ἐκκλη
σίες καί Χριστιανικές Ὁμολογίες, ἀλλά καί 
διεθνεῖς Ὀργανισμούς, ὅπως τό Εὐρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καί τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, 
ἀλλά καί κυβερνήσεις Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν.

Μέ τό πρόβλημα αὐτό ἀσχολοῦνται ἀκόμη 
ἰδιωτικές Πρωτοβουλίες καί Ἑνώσεις Γονέ
ων, πού ἔχουν παιδιάθύματα στίς ὁμάδες 
αὐτές, βοηθούμενοι καί ἀπό πρώην ὀπαδούς, 
πού ἔχουν ἐγκαταλείψει τίς αἱρέσεις καί τίς 
παραθρησκευτικές αὐτές ὁμάδες.

Ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπου
λος (+3.5.1996), μέ σκοπό τήν ἀντιμετώπιση 
τοῦ προβλήματος στήν Ἑλλάδα, ἵδρυσε καί 
στή χώρα μας, τό ἔτος 1982, τήν «Πανελλή
νια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία τῆς 
Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου», μέ μορφή σω
ματείου μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα. Ἡ 
Ἕνωση, τό ἔτος 1992, προχώρησε σέ τροπο
ποίηση τοῦ Καταστατικοῦ της καί ἀπέκτησε 
τόν τίτλο μέ τόν ὁποῖο μέχρι σήμερα εἶναι 
γνωστή: «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά 
τήν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολι
τισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου». 
Ἡ Ἕνωση διοικεῖται ἀπό δύο Συμβούλια, τό 
Πνευματικό καί τό Διοικητικό.

Ἐφέτος συμπληρώνονται 25 ἔτη ἀπό τήν 
ἵδρυσή της.

Στήν διάρκεια αὐτῶν τῶν ἐτῶν ἡ Π.Ε.Γ. 
προσέφερε πολύτιμο ἔργο. Δέχθηκε ἀναρίθ
μητα περιστατικά καί συνέβαλε ἀποφασιστι
κά στήν στήριξη οἰκογενειῶν θυμάτων τῶν 
αἱρέσεων καί στήν ἐπανένταξη πρώην θυμά
των στήν Ἐκκλησία καί στήν κοινωνία.

Ἡ Π. Ε. Γ. δραστηριοποιεῖται ὑπό τίς εὐλο
γίες τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἔχει ὡς ἐπίτιμο 
Πρόεδρό της τόν ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο 

Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος.
Στή δραστηριότητά της, ὅλα αὐτά τά ἔτη, 

πρέπει νά ἐντάξουμε ἀκόμη τό «Σεμινάριο 
Ὀρθοδόξου Πίστεως», τίς «Ὁμάδες Ἐργασί
ας», «Ἡμερίδες» γιά ἐκπαίδευση συνεργατῶν 
μέ τήν μελέτη θεμάτων σχετικῶν μέ τίς αἱρέ
σεις καί, κυρίως, τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ 
«Διάλογος». Τό περιοδικό αὐτό, μοναδικό 
στό εἶδος του, εἶναι ὄργανο τοῦ «Διορθοδό
ξου Συνδέσμου Πρωτοβουλιῶν Γονέων» καί 
τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρ
χιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος. 
Συντάσσεται δέ, ἐκτυπώνεται καί διεκπεραιώ
νεται μέ φροντίδα καί δαπάνη τῆς Π. Ε. Γ.

Ἡ Π. Ε. Γ. βρίσκεται σέ συνεργασία καί 
μέ ἄλλες Πρωτοβουλίες Γονέων, ὅπως τήν Π. 
Ε. Γ. Κύπρου, τήν Π. Ε. Γ. Βορείου Ἑλλάδος, 
τήν Πρωτοβουλία Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητρο
πόλεως Ἱερισσοῦ, διατηρεῖ δέ ἐπαφή μέ ξένες 
ἀνάλογες Πρωτοβουλίες.

Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστή
σουμε ἀπό καρδίας τήν Ἱεράν Σύνοδον, τόν 
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί 
Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλον, τούς συ
νεργάτες μας, τούς συνδρομητές καί συμπα
ραστάτες μας στήν κοινή αὐτή προσπάθεια 
γιά τήν στήριξη τῶν ἀδελφῶν μας.

Ἡ Π. Ε. Γ. μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τίς εὐ
λογίες τῆς Ἐκκλησίας μας, τίς προσευχές τοῦ 
μακαριστοῦ ἱδρυτοῦ της π. Ἀντωνίου καί τήν 
συνεργασία τῶν πολυτίμων καί ἀφοσιωμένων 
μελῶν, συνεργατῶν καί φίλων της, θά συνεχί
σει νά πορεύεται στήν γραμμή πού χάραξε ὁ 
ἱδρυτής της, προσφέροντας τίς ὑπηρεσίες της 
στήν διακονία τῶν πλανεμένων ἀδελφῶν μας, 
μέ ἀγάπη πρός αὐτούς, ὥστε νά δοξάζεται πάν
τοτε τό Ὑπερύμνητο Ὄνομα τοῦ Ἀληθινοῦ Θε
οῦ καί νά μεγαλύνεται ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική 
καί Ἀποστολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία.

ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ Π. Ε. Γ.

τοῦ π. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Προέδρου τοῦ Πνευμ. Συμβ. τῆς Π.Ε.Γ. 
 καί Διευθυντοῦ τοῦ «Διαλόγου».
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�Ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς ἐκ
δημίας τοῦ ἀοιδίμου Πρωτοπρεσβυτέρου π. 
Ἀντωνιου Ἀλεβιζοπούλου ἀναδημοσιεύουμε 
δύο ἐπί πλέον ἐπιστολές, ἀπό τό «ΑΦΙΕΡΩ
ΜΑ», πού εἶχε ἐκδοθεῖ καί κυκλοφορήσει 
στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων πού ἔλαβαν 
χώρα πρός τιμήν του.

Τό Φιλολογικό Μνημόσυνο τοῦ ἀειμνή
στου γέροντος τῆς Π. Ε. Γ., π. Ἀντωνίου, ἐτέ
λεσε τήν 19ην Ἰουνίου 1996, ἡ «Ἐκκλησία τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς», σέ συνεργασία 
μέ τήν «Ἑταιρείαν τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ», 
στήν Αἴθουσα Τελετῶν τῆς Ἑταιρείας.

Ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπο
λίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. 

Ἱεροθέου.

Ναύπακτος, 5 Μαρτίου 1997.

Μέ μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα ὅτι 
πρόκειται νά ἀφιερώσετε εἰδικό τεῦχος 
γιά τόν ἀείμνηστο Πρωτοπρεσβύτερο π. 
Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο, ὁ ὁποῖος ἐβάστασε 
στούς δυνατούς καί ἀσθενικούς του ὤμους, 
πολλές φορές μόνος του, ὅλον τόν καύσω
να τῆς ἡμέρας, αὐτήν τήν περίοδο κατά 
τήν ὁποία πλησιάζουμε πρός τό τέλος τῆς 
δεύτερης χιλιετίας. Καίτοι αὐτό τό γεγονός 
εἶναι σημαντικό, ἐν τούτοις ὅμως, πιστεύω 
ὅτι δέν θά ἀνταποκριθῆ πλήρως στόν στόχο 
του, ἀκριβῶς γιατί ἡ ἐκρηκτική προσωπικό
τητα καί τό μεγάλο ἔργο τοῦ ἀειμνήστου 
ἐργάτου τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀδύνατο νά 
περιληφθῆ στίς σελίδες ἑνός περιοδικοῦ, 
ἤ ἀκόμη καί στίς σελίδες πολλῶν βιβλίων. 
Ἄλλωστε ὑπάρχουν τά δικά του κείμενα τά 

1. Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπου
λος. Ἀφιέρωμα», ἔκδοση «Ἀθήνα 1997».

ὁποῖα παρουσιάζουν ἀνάγλυφα τήν προσω
πικότητά του.

Μέ τόν ἀείμνηστο εἶχα τήν ἐξαιρετική χαρά 
καί τιμή νά συνεργασθῶ περιστασιακά, ἄλλο
τε ὡς ἀκροατής σέ Συνέδρια καί Ἡμερίδες πού 
διοργάνωνε, ἄλλοτε μιλώντας μαζί του προσω
πικά καί ἄλλοτε συμμετέχοντας σέ Συνάξεις 
ὡς εἰσηγητής ἑνός θέματος. Διέκρινα τό σπινθη
ροβόλο πνεῦμα του, τόν ζηλωτή Κληρικό, τόν 
ἐπιστήμονα θεολόγο, τόν ἄριστο γνώστη τῶν 
θεμάτων πού ἀνέπτυσσε, τόν μαχητή ὁμολογη
τή τῆς πίστεως, τόν ἄνθρωπο πού ἀγαποῦσε 
πολύ τήν Ἐκκλησία καί φλεγόταν κυριολε
κτικά ἀπό τήν ἀγάπη του πρός τόν Θεό, τήν 
Ἐκκλησία, ἀλλά καί τόν ἄνθρωπο, πού παρα
σύρεται στίς μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου.

Σέ ὅλη τήν πολυτάραχη ζωή του ἀσχολή
θηκε μέ τίς αἱρέσεις πού προσβάλλουν τά 
ἀσθενικά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί τά ὁδη
γοῦν σέ πνευματική πλάνη καί σύγχυση, 
στήν ἀποστασία ἀπό τόν Θεό καί τήν ἀπώ
λεια τῆς αἰωνίου ζωῆς. Στό θέμα αὐτό ἔδειξε 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ�

(δ΄ μέρος)
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ἀποστολικό ζῆλο καί προφητική διάθεση. 
Θύμιζε τούς Προφήτας καί τούς Κριτάς τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἐνδιαφέρονταν γιά 
τήν πνευματική ὑγεία τοῦ λαοῦ. Ἄλλωστε, 
τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν Προφη
τῶν ἦταν ὁ ἀγώνας τους ἐναντίον κάθε θρη
σκευτικοῦ συγκρητισμοῦ.

Ὁ πολυχρόνιος πόλεμος πού διεξήγαγε, ὁ 
ἀείμνηστος ἐναντίον τῶν αἱρέσεων, εἶχε συ
νέπειες καί στόν ἑαυτόν του, γιατί δέχθηκε 
ποικιλότροπες ἐπιθέσεις, δοκιμασίες, διωγ
μούς, πού δέχονται ὅλα τά φιλότιμα παιδιά 
τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα ἀγωνίζονται ἀπό ἀγάπη 
γιά τήν «ἐπιφάνειαν αὐτοῦ» (Β΄ Τιμ. δ΄, 8).

Βέβαια, γνωρίζω ὅτι ὑπάρχουν μερικοί 
οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ ἀείμνηστος π. 
Ἀντώνιος ἔκανε ἕνα μονομερῆ ἀγώνα, ἀφοῦ 
ἀσχολήθηκε μόνο με τούς αἱρετικούς, ἀσχο
λήθηκε κυρίως μέ τήν ἀπολογητική τῆς Ἐκ
κλησίας καί ὄχι τόσο μέ τό θετικό ἔργο τῆς 
παρουσιάσεως τῆς Ὀρθόδοξης διδασκαλίας 
καί τῆς ἐκθέσεως τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησί
ας. Ὅμως, μιά τέτοια ἑρμηνεία εἶναι ἐσφαλ
μένη γιά τούς ἑξῆς λόγους.

Πρῶτον: «Ἡ ἀντιλογία ὑπέρ τῆς εὐσε
βείας» δέν εἶναι ἔξω ἀπό τό καθῆκον ἑνός 
Κληρικοῦ. Εἶναι σημαντικό νά σημειωθῆ ὅτι 
ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στήν ἀρχή 
τῶν ἀγώνων του μέ τόν αἱρετικό Βαρλαάμ 
καί τούς ὁμοίους του, καθόρισε ἕνα βασικό 
κανόνα λέγοντας: «ἕτερον ἐστί ἡ ὑπέρ τῆς εὐ
σεβείας ἀντιλογία καί ἕτερον ἡ τῆς πίστεως 
Ὁμολογία». Δέν πρέπει νά συγχέωνται τά 
πράγματα, ἀφοῦ διπλό εἶναι τό ἔργο ἑνός 
ποιμένος, ἤτοι ἡ ἀντιλογία ὑπέρ τῆς εὐσεβεί
ας καί ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως. Καί τά δύο 
αὐτά τά ἔκανε ὁ ἀείμνηστος π. Ἀντώνιος 
μέ ἔνθεο ζῆλο καί διάθεση πολλή. Ἀσχολή
θηκε μέ τήν ἀνάλυση τῆς διδασκαλίας τῶν 
ποικιλωνύμων αἱρέσεων, ὥστε νά μή παρα
πλανηθοῦν ἀπό τόν ἀρχηγέτη τους διάβολο 
οἱ ἀσθενεῖς τῇ πίστει, ἀλλά ἐνδιαφέρθηκε 
καί γιά τήν ὁμολογία τῆς πίστεως, ἀφοῦ 
σέ ὅλα τά βιβλία του παρέθετε τά βασικά 
στοιχεῖα τῆς πίστεως, ἔγραψε τό θαυμάσιο 

βιβλίο «Ἐφόδιο Ὀρθοδοξίας», καθώς ἐπίσης 
δημιούργησε προγράμματα «Ὀρθοδόξου οἰ
κοδομῆς» προσπαθώντας νά κατηχήση τούς 
ἑκατοντάδες καί χιλιάδες ἀνθρώπους, πού 
προσέρχονταν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
ὕστερα ἀπό ὀδυνηρή περιπλάνηση σέ δαιμο
νιώδεις ἀτραπούς. Θά ἦταν ἐπιπόλαιο νά μή 
δῆ κανείς αὐτό τό διπλό ἔργο πού ἐπιτελοῦσε 
ὁ ἀείμνηστος δοῦλος τοῦ Θεοῦ π. Ἀντώνιος.

Ἄλλωστε, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, 
μιλώντας γιά τήν πίστη πού πρέπει νά ἔχου
με πρός Θεό κάνει τήν παρατήρηση: «Πιστεύ
ομεν εἰς τόν Θεόν, καί πιστεύομεν τῷ Θεῷ 
ἕτερον ἔστιν ἑκάτερον τούτων». Τό πρῶτο 
σημαίνει τό νά φρονῆ κανείς ὀρθῶς περί τοῦ 
Θεοῦ, τό δεύτερον τό νά θεωρῆ βέβαιες καί 
ἀληθινές τίς ἐπαγγελίες του, δηλαδή νά ζῆ ἐν 
Θεῷ. Καί συνεχίζει ὁ θεόπτης ἅγιος γιά νά 
πῆ ὅτι «δεῖ δέ καί ἀμφότερα ἡμᾶς ἔχειν καί 
κατ’ ἀμφότερα ἡμᾶς ἀληθεύειν καί οὕτως 
ἔχειν», ὅπως ἀκριβῶς, πιστεύω, τά εἶχε καί ὁ 
ζηλωτής δοῦλος τοῦ Θεοῦ π. Ἀντώνιος.

Δεύτερον: Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔδωσε με
γαλύτερη προσοχή στόν πόλεμο ἐναντίον 
τῶν αἱρέσεων. Ἔχω τήν ἐντύπωση ὅτι αὐτό 
τό ἔκανε γιά δυό βασικούς λόγους. Ὁ ἕνας 
γιατί γνώρισε ὁ ἴδιος τόν βαθύ πόνο τῶν 
ἀνθρώπων πού εἶχαν μπλεχτεῖ στά δίχτυα 
τῶν αἱρέσεων καί ἔζησε τό δράμα καί τήν 
τραγικότητά τους. Ἡ αἵρεση δέν εἶναι μιά 
ἁπλῆ δοξασία, ἀλλά δαιμόνιο τοῦ λογιστι
κοῦ, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης. 
Καί πράγματι, ἄλλο εἶναι νά γράφη ἕνας 
θρησκειολόγος ἐπιστήμονας γιά τίς αἱρέσεις 
καί ἄλλο νά ἀντιμετωπίζη ἕνας Κληρικός τά 
δράματα πού δημιουργοῦν οἱ αἱρέσεις στίς 
ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού εἶναι πλασμένες 
κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωση Θεοῦ, καί μά
λιστα σέ ἀνθρώπους πού εἶχαν δεχθεῖ τό Ὀρ
θόδοξο Βάπτισμα. Οἱ ἐπιστήμονες θεολόγοι, 
ἀλλά καί οἱ στοχαστές δέν μποροῦν νά ἀντι
ληφθοῦν αὐτήν τήν τρομερή παράμετρο. Ὁ 
ἄλλος λόγος εἶναι ὅτι πολλοί ἀσχολοῦνται 
μέ τόν πνευματικό καταρτισμό τῶν Χριστια
νῶν, λίγοι ὅμως ἔχουν τό χάρισμα νά ἀνα
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λύουν διεξοδικῶς τίς μηχανές τοῦ πονηροῦ. 
Ἄλλωστε, πολλά εἶναι τά χαρίσματα πού 
συγκροτοῦν τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ 
ἀείμνηστος π. Ἀντώνιος γνώριζε ὅσο ὀλίγοι, 
γιά νά μήν πῶ ὅτι ἦταν ὁ μόνος γνώστης αὐ
τῆς τῆς πλευρᾶς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.

Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ἔχει σημειώσει 
πολύ Ὀρθόδοξα: «Ἡ Ἐκκλησία ἔχει δύο 
ὄψεις, μιά θετική ἀγάπη, ἑνότητα καί κοι
νωνία αἰωνίως μέ τούς ἄλλους καί μέ τούς 
Ἁγίους ἐν Χριστῷ καί μία ἀρνητική τόν 
πόλεμο κατά τοῦ Σατανᾶ καί τῶν δυνά
μεών του, ὁ ὁποῖος ἔχει ἤδη ἡττηθῆ στήν 
σάρκα τοῦ Χριστοῦ ἀπό αὐτούς πού ζοῦν 
ἐν Χριστῷ, πέρα ἀπό τόν θάνατο, ἀναμέ
νοντας τήν γενική ἀνάσταση, τήν τελική 
καί ὁλοκληρωτική νίκη τοῦ Θεοῦ ἐπί τοῦ 
Σατανᾶ. Ἡ Χριστολογία εἶναι ἡ θετική ὄψη 
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ρυθμίζεται ἀπό τήν 
βιβλική δαιμονολογία, ἡ ὁποία εἶναι ἕνας 
σημαντικός ἀρνητικός παράγοντας πού κα
θορίζει καί τήν Χριστολογία καί τήν Ἐκκλη
σιολογία. Καί οἱ δύο αὐτές (Χριστολογία, 
Ἐκκλησιολογία) εἶναι ἀκατανόητες, χωρίς 
μιά ἐπαρκῆ κατανόηση τοῦ ἔργου καί τῶν 
μεθόδων τοῦ Σατανᾶ· “εἰς τοῦτο ἐφανερώθη 
ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύση τά ἔργα τοῦ δια
βόλου” (Α΄ Ἰω. γ΄, 8)».

Πιστεύω, ὅτι ὁ ἀείμνηστος π. Ἀντώνιος 
εἶδε τήν Ἐκκλησιολογία καί τήν Χριστο
λογία μέσα ἀπό τήν δαιμονολογία, γιατί ὁ 
ἄνθρωπος πού δέν μπορεῖ νά ἐλευθερωθεῖ 
ἀπό τίς σατανικές δυνάμεις καί τίς αἱρετικές 
κακοήθειες, δέν μπορεῖ νά γνωρίσει τί εἶναι 
ἡ Ἐκκλησία καί τί εἶναι ὁ Χριστός. Πρόκει
ται γιά ἀφέλεια μερικῶν θεολόγων τό νά 
ἀσχολοῦνται μέ τήν Ἐκκλησία, τόν Χριστό, 
τήν πνευματική ζωή καί νά ἀγνοοῦν τίς μεθο
δεῖες τοῦ διαβόλου.

Ὅταν πλησίαζα τόν π. Ἀντώνιο, ἰδίως τόν 
τελευταῖο καιρό καί ἄκουγα ἀπό τό στόμα 
του τίς δυσκολίες πού εἶχε, ἔμενα κατάπλη
κτος. Θυμᾶμαι μιά φορά πού μοῦ ἔλεγε ὅτι 
ἔγραφε καί διάβαζε μέ τήν ἐλάχιστη ὅραση 
πού τοῦ εἶχε ἀπομείνει στό ἕνα του μάτι, 

ἀφοῦ ἀπό τό ἄλλο μάτι δέν ἔβλεπε. Τότε ἔμει
να ἄφωνος καί ἐξεδίωξα καί τίς ἐλάχιστες 
ἀμφιβολίες πού ἐξέφραζαν ἄλλοι γιά τό πρό
σωπο καί τό ἔργο του. Στήν περίπτωσή του 
ἴσχυε ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ στόν Ἀπόστολο 
Παῦλο: «ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενεία τε
λειοῦται» (Β΄ Κορ. ιβ΄ 9). Ὁ θαυμασμός μου 
αὐξήθηκε ὅταν μοῦ ἔλεγε γιά τήν ἀσθένεια 
τῆς Πρεσβυτέρας του καί γενικά τίς δυσκο
λίες τῆς οἰκογενείας του. Καί ὅμως, ἐκεῖνος, 
παρά τούς πειρασμούς, ἐργαζόταν ἀκάματα 
τό δύσκολο καί ὑπεύθυνο ποιμαντικό ἔργο 
πού τοῦ ἀνέθεσε ἡ Ἐκκλησία.

Προσευχόμουν κατά τήν διάρκεια τῆς 
ἀσθενείας του. Ὅταν πληροφορήθηκα τήν 
κοίμησή του αἰσθάνθηκα βαθειά συγκίνηση, 
ἀλλά καί χαρά ἀπό τήν ἄποψη ὅτι ἔφυγε 
ἕνας δοῦλος τοῦ Χριστοῦ, ἕνας ἐργάτης τῆς 
Ἐκκλησίας πού ὁμολόγησε τόν Χριστό και 
ἐβάστασε τό ὄνομά Του «ἐνώπιον ἐθνῶν καί 
βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ» (Πρ. ιθ΄, 15).

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἀναλύον
τας τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ «πᾶς ὅστις ὁμο
λογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀθρώπων...» 
γράφει: «ὁρᾶτε ὅτι οὔτε ἡμεῖς δυνάμεθα παρ
ρησιάσασθαι τήν εἰς Χριστόν πίστιν καί τήν 
ὁμολογίαν ἄνευ τῆς παρ’ αὐτοῦ δυνάμεως 
καί συνεργείας, οὔτε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 
Χριστός παρρησιάσεται ὑπέρ ἡμῶν ἐν αἰῶνι 
τῷ μέλλοντι καί συστήσει τῷ οἰκείῳ Πατρί 
ἄνευ τοῦ λαβεῖν ἀφ’ ἡμῶν τάς ἀφορμάς».

Καί ὁ ἀείμνηστος, μακάριος ἐκκλησιαστι
κός ἀνήρ ὁμολόγησε τήν εἰς Χριστόν πίστη 
μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ὁ Χρι
στός θά τόν συστήσει στόν Πατέρα Του, 
ἀφοῦ ἔλαβε ἀπό αὐτόν τίς ἀφορμές, δηλαδή 
τόν ζῆλο, τόν ἀγώνα, τούς ἱδρώτας καί τούς 
διωγμούς πού δέχτηκε ὑπέρ τοῦ ὀνόματός 
Του.

Κοιμήσου μακάριε καί εὐλογημένε δοῦλε 
τοῦ Θεοῦ τόν ὕπνο τοῦ δικαίου μέ τήν ἐλ
πίδα ὅτι «μείζων ἐστιν ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ 
κόσμῳ» (Α΄ Ἰω. δ΄, 4 ), μέ τήν πίστη ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία, διά τῶν συνεχιστῶν τοῦ ἔργου 
σου καί δι’ ὅλων τῶν δυνάμεών της, θά πο
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λεμᾶ τόν διάβολο καί θά λύσει τίς μηχανές 
τοῦ πονηροῦ, καί μέ τήν βεβαιότητα τῆς τε
λικῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῶν δυνάμεων 
τοῦ σκότους, τοῦ Ἀρνίου ἐπί τοῦ θηρίου τῆς 
Ἀποκαλύψεως, τότε ὅταν θά κληθεῖς καί σύ 
μαζί μέ ὅλους τούς Προφήτας, Μάρτυρας 
καί Ὁμολογητάς νά λάβεις τόν «ἀμαράντι
νον τῆς δόξης στέφανον» (Α΄ Πέτρ. ε΄ 4), γιά 
ὅλους τούς κόπους καί μόχθους πού κατέβα
λες, καί τούς πειρασμούς πού δέχθηκες, κα
τά τήν διάρκεια τῆς πολυτάραχης ζωῆς σου, 
ὑπέρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἁγίου Ὀνόμα
τός Του καί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Καί τώρα, πού τελείωσα τό κείμενο αὐτό, 
περασμένα μεσάνυχτα, προσδεχόμενος τήν 
ἀνατολή τοῦ ἡλίου τῆς ἑπομένης ἡμέρας, αἰ
σθάνομαι μεγάλη χαρά ἀπό τήν ἐλπίδα τῆς 
ἀνατολῆς τοῦ Ἡλίου τῆς δικαιοσύνης, τῆς 
Ἡμέρας τοῦ Κυρίου, τῆς ἀναστάσεως τῶν 
νεκρῶν καί τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἀλλά καί τῆς 
συμμετοχῆς σου στό πανηγύρι στήν «Ἐκκλη
σία πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμέ
νων» (Ἑβρ. ιβ΄, 23).

Ἐπιστολή τοῦ ἐγκρίτου Δημοσιογράφου  
κ. Νικολάου Εὐαγγελάτου.

Γνώρισα τόν πατέρα Ἀντώνιο ὅταν χρει
άστηκα βοήθεια στίς ἔρευνες πού ἔκανε ὁ 
Σκάϊ γιά τόν σατανισμό.

Ἦταν ὁ χειμώνας τοῦ 1995, μετά τήν ἀπο
κάλυψη τῆς ὑπόθεσης τῶν σατανιστῶν τῆς 
Παλλήνης.

Εἶχε τήν ἠρεμία καί τή νηφαλιότητα τοῦ 
ἀνθρώπου πού ἤξερε ὅτι δίνει ἕνα δύσκολο 
ἀγῶνα, ἀλλά ἔχει τάξει τόν ἑαυτό του σ’ αὐ
τόν καί τίποτα δέν μπορεῖ νά τόν κάμψει.

Εἶχε ἀποφασίσει ὅτι αὐτή θά ἦταν ἡ ζωή 
του· ἡ ἔρευνα καί ἡ μάχη κατά τῶν αἱρέσε
ων καί τοῦ σατανισμοῦ. Ὅμως ἀντί γιά τό 
φλογερό λόγο καί τό πάθος πού θά περίμε
να συνάντησα αὐτό πού πραγματικά εἶναι 
ὁ χριστιανισμός. Πραότητα, ἀγάπη, ψυχική 
γαλήνη, διάθεση γιά βοήθεια καί συγχώρεση 
σ’ αὐτούς πού ἀντιμαχόταν.

Τούς αἰσθανόταν παιδιά του. Ἔνοιωθε 
χρέος ἀπέναντί τους κι ὄχι μῖσος. Γιά κεῖνον 
δέν ἦταν ἐχθροί. Ἦταν αὐτοί πού τόν εἶχαν 
ἀνάγκη περισσότερο ἀπό ἑμᾶς.

Ἐξακολουθήσαμε νά ἔχουμε ἐπικοινωνία 
ἀκόμη κι ὅταν ἡ ἀρρώστια κατέβαλε τό κορ
μί του. Τό κορμί, ὄχι τήν ψυχή καί τήν πίστη 
του. Μοῦ ἔστελνε «ὑλικό» ἀκόμη καί στήν 
πιό δύσκολη φάση τῆς ἀσθενείας του. Δέν 
τοῦ χρωστάω ὅμως δημοσιογραφικές ἐπιτυ
χίες. Τοῦ χρωστάω μαθήματα ἀγάπης καί 
ἄσκηση ψυχῆς. Καί ἡ φωτογραφία του, στό 
μυαλό μου εἶναι ἡ φωτογραφία τῆς γαληνεμέ
νης μάχης. Αὐτῆς πού δέν ἔχει ἡττημένους.
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ΓΝΗΣΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΘΕΣ

τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ. 
Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων.

(Β΄ μέρος)
Στό πρῶτο μέρος τῆς μελέτης μας γιά τίς 

ἐμπειρίες, εἴπαμε ὅτι οἱ γνήσιες πνευματικές 
ἐμπειρίες εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ἀπο
τέλεσμα ἀνθρωπίνης προσπαθείας τεχνικῶν 
ἤ ἐξαναγκασμοῦ, καί ὅτι προϋπόθεση αὐτῶν 
εἶναι ἡ ὀρθή πίστη στό πρόσωπο τοῦ ‘Ιησοῦ 
Χριστοῦ καί ἡ χριστιανική ζωή μέσα στήν 
ἀληθινή Ἐκκλησία.

4. Ἄς φωτίσουμε λίγο περισσότερο μέ πα
ραδείγματα τίς λεγόμενες «ἐμπειρίες» ἐκτός 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Βεβαίως, πρέπει νά ἐπαναλάβουμε ὅ,τι καί 
παραπάνω εἴπαμε, δηλαδή ὅτι δέν ὑπάρχουν 
ἀληθινές “ἐμπειρίες”, τόσο στόν χῶρο τῶν χρι
στιανικῶν αἱρέσεων καί τῶν παραχριστιανι
κῶν ὁμάδων, ὅσον καί στόν ἐξωχριστιανικό 
ἤ στόν ἀρχαιοειδωλολατρικό χῶρο.

«Ὅλα τά συστήματα καί οἱ ὁμάδες, ἰνδου
ϊστικῆς κυρίως προελεύσεως, πού προπαγαν
δίζουν διάφορες τεχνικές αὐτογνωσίας καί 
αὐτοεξελίξεως, καί ὑπόσχονται ὑπερβατικές 
καί “ἐξωσωματικές” ἐμπειρίες, κινοῦνται 
στό ἴδιο ἐπίπεδο τῆς πλάνης. Μ’ αὐτές τίς 
τεχνικές ὁ ἄνθρωπος εἰσέρχεται στό “γνό
φο” τῆς ἀπεκδύσεως ἀπό καθετί ὁρατό καί 
νοητό. Τότε ὁ νοῦς δοκιμάζει μιά ἰδιόμορφη 
εὐχαρίστηση καί ἄν στρέψει τό βλέμμα του 
στόν ἑαυτό του, μπορεῖ νά αἰσθανθεῖ κάτι 
πού μοιάζει μέ φῶς”. Αὐτό ὅμως δέν εἶναι τό 
ἄκτιστο φῶς τῆς Θεότητας, ἀλλά ἕνα φυσι
κό ἰδίωμα τοῦ νοῦ, πού κτίστηκε κατ’ εἰκόνα 
τοῦ Πρώτου νοῦ, δηλαδή τοῦ Θεοῦ», γράφει 
ὁ π. Σωφρόνιος.

Καί ὁ π. Ἀντώνιος συμπληρώνει: «Γίνεται 
φανερό πώς ὁ ἄνθρωπος ὁδηγεῖται μ’ αὐτό 
τόν τρόπο σέ ἀκραῖες νοητικές καταστάσεις, 

οἱ ὁποῖες περικλείουν κινδύνους γιά τήν ψυ
χική ὑγεία καί πνευματική ἰσορροπία τοῦ ἀν
θρώπου. Ψυχίατροι πού μελέτησαν τό θέμα 
μέ βάση κλινικές καταστάσεις, στίς ὁποῖες 
κατέληξαν νεαρά κυρίως μέλη τέτοιων ὁμά
δων, βεβαιώνουν πώς ὁ κίνδυνος εἶναι ὄχι 
ἁπλῶς ὑπαρκτός ἀλλά καί μεγάλος. Ὅμως 
ἀφήνουμε αὐτή τήν πλευρά τοῦ ζητήματος 
νά ἐξετασθεῖ ἀπό ἄλλους, εἰδικούς, καί 
ὑπενθυμίζουμε πώς ἡ Γραφή δέν ἀποκλείει 
καί τήν περίπτωση δαιμονικῶν κατάστεων 
(Β΄ Κορ. ια΄ 14)».1

Ἀσφαλῶς, ἐκτός ἀπ’ αὐτές τίς «ἐμπειρίες» 
πού βρίσκονται καθαρά μέσα στά πλαίσια 
τῆς κτιστῆς φύσεως, ὑπάρχουν καί «ἐμπειρί
ες» δαιμονικῆς φύσεως, πού μπορεῖ νά τίς 
συναντήσει κανείς ἀκόμη καί σέ συναξάρια 
ἁγίων. ‘Ακόμη ὑπάρχουν καί ἐκεῖνες οἱ κα
ταστάσεις ὑποκειμενικῆς μορφῆς, πού εἶναι 
ἀποτέλεσμα εἴτε ἐντόνων φαντασιώσεων, 
εἴτε ἀπόρροια τῆς καλλιεργημένης αὐθυποβο
λῆς, πού προέρχεται ἀπό τήν σφοδρή ἐπιθυ
μία νά ἀποκτήσει κανείς ἔκτακτες ἰδιότητες, 
χαρίσματα, ἐμπειρίες. Ἔτσι, μέσα στήν ὅλη 
περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τῶν διαφόρων πα
ραθρησκευτικῶν ὁμάδων πού δημιουργεῖται 
μέ τήν ἄσκηση τῆς ἔντονης ψυχολογικῆς πιέ
σεως, τήν πλήρη ἀποσχόληση, τήν ἀνεπαρκῆ 
σίτιση, τίς ἀτέλειωτες σειρές σεμιναρίων, ἀνα
πτύσσεται ἡ “πεποίθηση” ὅτι “οἱ ἐμπειρίες” 
αὐτές ἀποτελοῦν ἀπαραίτητο ἐξωτερικό ση
μεῖο τῆς “σωτηρίας” καί ἑπομένως ἡ ἔλλειψή 
τους ἀποτελεῖ ἀπόδειξη ἀνωριμότητος καί 
“πνευματικῆς πτωχείας”2.

1.  π. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, Τό Νόημα τῆς ζωῆς..., σ. 366.
2.  Αὐτόθι, σ. 367.
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Μεταξύ τῶν ἄλλων, συνέπεια αὐτῆς τῆς 
καταστάσεως εἶναι καί ἡ ὑπέρμετρη ἀνάπτυ
ξη τοῦ ἐγώ, ἡ ὑπεροψία καί ἡ ὑποδούλωση 
τοῦ θύματος σέ δαιμονικές ἐπιρροές. Ἔτσι, 
μπορεῖ τό θῦμα νά λέει ὅτι «βλέπει φῶς» 
ἤ ὅτι ζεῖ σέ «ἐξωκοσμικές» καταστάσεις ἤ 
ὅτι «ἄνοιξε τό τρίτο μάτι στό μέτωπό του». 
Ὅλα αὐτά ὅμως, ἐάν δέν ἐντάσσονται στόν 
νοσηρό χῶρο τῆς φαντασίας, μπορεῖ νά εἶναι 
«μεθοδεῖες τοῦ ἀνθρωποκτόνου», ὁ ὁποῖος 
μπορεῖ νά «μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον 
φωτός» (Β΄ Κορ. ια΄ 14).

Ἄς δοῦμε ὅμως ἕνα μόνο παράδειγμα 
νόθης ἐμπειρίας ἀπό τόν χῶρο τῶν Πεντηκο
στιανῶν, ἕνα χῶρο δηλαδή πού ὑποστηρίζει 
ὅτι εἶναι ἡ γνήσια Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ π. Ἀντώνιος περιγράφει μιά τέτοια 
κατάσταση ἀπό ἀπομαγνητοφωνημένη κασ
σέτα τοῦ ποιμένα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολι
κῆς Ἐκκλησίας τῆς Πεντηκοστῆς. Σ’ αὐτήν 
φαίνεται καθαρά πῶς ἐφαρμόζεται ἡ τεχνική 
πού δημιουργεῖ τό κατάλληλο περιβάλλον 
γιά τήν ἄσκηση ψυχολογικῆς πιέσεως καί 
αὐθυποβολῆς, ὥστε νά προχωρήσει στήν 
μηχανική καί «αὐτοστιγμεί» κατάκτηση τῆς 
«ἐμπειρίας» (στήν συγκεκριμένη περίπτωση 
τῆς γλωσσολαλιᾶς).

Ἀρχίζει, λοιπόν, τό κήρυγμα μέ τό προσφι
λές στούς Πεντηκοστιανούς θέμα τῶν «ἐσχά
των καιρῶν», ἀκολουθοῦν ὕμνοι, προχωρεῖ 
στήν διαπίστωση τῆς ἀφόρητης κοινωνικῆς 
καταστάσεως, προβάλλει τήν «ἁρπαγή» σάν 
τήν μόνη διέξοδο ἐν ὄψει τῆς «μεγάλης θλίψε
ως» καί τότε προχωράει στήν ἐφαρμογή τοῦ 
σχεδίου:

«“Ἄν καμμιά ψυχή θέλει νά δώσει τήν 
καρδιά της στόν Χριστό, μπορεῖ νἄρθει ἐδῶ 
μπροστά νά γονατίσει καί νά πεῖ: Χριστέ μου, 
σῶσε με καί ἐλέησέ με, σφράγισέ με καί μένα 
μέ τό Πνεῦμα σου τό Ἅγιο....“. Κατόπιν συνεχί
ζεται ὁ ὕμνος καί στό τέλος ὁ ποιμένας προ
τρέπει: “...ἐάν σύ θέλεις νά παραδοθεῖς στόν 
Χριστό, νά πεῖς: “Κύριε θέλω κι ἐγώ...” Πάρε 
μαξιλαράκι, γονάτισε καί θά σέ σώσει...! Κα
τόπιν ξαναρχίζει ὁ ὕμνος... (κασ. 1.6.1982).

“Νά πεῖς: “ Κύριε ἀναγέννησέ με”· μπορεῖς 
νά τό πεῖς, πές το σήμερα τό πρωΐ· “Κύριε, 
σήμερα νά μέ ἀναγεννήσεις”....” (κασ. 2.3.80). 
“Σήμερα τό πρωΐ ἔχω νά πῶ σ’ αὐτούς πού 
δέν ἀναγεννήθηκαν ὅτι ὁ ἄνεμος εἶναι ἕτοι
μος νά πνεύσει στήν καρδιά τους...” (κασ. 
2.3.80). “Θά ψάλλουμε τόν ὕμνο “Πρέπει νά 
γεννηθεῖς”... καί θέλω σήμερα τό πρωΐ ἐάν 
κανένας δέν ἀναγεννήθηκε, νά ἀναγεννηθεῖ. 
Εἶναι καμιά ψυχή πού δέν ἔχει ἀναγεννηθεῖ; 
Νά σηκώσει τό χέρι του! 

 Μάλιστα! Ἐάν δέν ἔχεις ἀναγεννηθεῖ, σή
μερα τό πρωΐ πρέπει ν’ ἀναγεννηθεῖς”.

 Ἀφοῦ τελειώσει ὁ ὕμνος, ὁ ποιμένας συ
νεχίζει: “Ἐάν κανένας θέλει νά ἀναγεννηθεῖ, 
ἄς ἔλθει ἐδῶ μπροστά. Νά γονατίσεις νά 
πεῖς: Κύριε ἀναγέννησέ με· ὄχι γι’ αὐτούς 
πού ἀναγεννήθηκαν, γι’ αὐτούς πού δέν ἀνα
γεννήθηκαν ἀκόμη. Ἔλα μπροστά, πάρε ἕνα 
μαξιλάρι, γονάτισε καί πές: “Κύριε, ἀναγέν
νησέ με...”“. Στή συνέχεια καί πάλι ὁ ὕμνος 
(κασ. 2.3.80).

Αὐτό τό “τυπικό” ἀκολουθεῖται σέ ὅλες 
τίς συναθροίσεις, ὥστε σιγά σιγά νά καλ
λιεργεῖται συναίσθημα κατωτερότητας σ’ 
ὅποιον δέν ἔχει ἀκόμη “ἀναγεννηθεῖ”. Τό
τε ἀποφασίζει νά βγεῖ κι αὐτός μπροστά, 
νά πάρει τό μαξιλαράκι, νά γονατίσει, νά 
πεῖ: “Κύριε ἀναγέννησέ με”. Ὕστερα θά θε
λήσει νά λάβει καί τό “βάπτισμα μέ Ἅγιο 
Πνεῦμα”. Καί ἀφοῦ ἡ γλωσσολαλιά εἶναι 
σ’ αὐτή τήν ὁμάδα ἀπαραίτητο “σημεῖο”, θ’ 
ἀρχίσει κι αὐτός σέ λίγο νά “ λαλεῖ γλῶσ
σες”!”3.

Καί ὁ π. Ἀντώνιος συμπεραίνει: «“Μ’ αὐτό 
τόν τρόπο δημιουργεῖται ἐσωτερικός πόθος 
γιά ἐπίτευξη τέτοιων καταστάσεων”... (δημι
ουργεῖται) “εἰδική ἐκστατική ἀτμόσφαιρα”... 
“ψυχολογικῆς πιέσεως... Ὅμως μ’ αὐτό τόν 
τρόπο ἐξαφανίζονται τά σύνορα μεταξύ 
τῆς δράσης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού δημι
ουργεῖ γνήσιες πνευματικές ἐμπειρίες σάν 
ἐκείνη τοῦ ἀποστόλου Παύλου (Α΄ Κορ. ιβ΄ 

3.  π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, αὐτόθι, σσ. 173174.
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13) καί ὑποκειμενικῶν ἤ καί δαιμονικῶν κα
ταστάσεων, πού ὁδηγοῦν σέ “ἐμπειρίες”. Ὁ 
ἄνθρωπος δέν μπορεῖ πλέον νά ξεχωρίσει τό 
γνήσιο ἀπό τό νόθο καί θεωρεῖ καταστάσεις 
πού ἑρμηνεύονται εἴτε μέ βάση τίς φυσικές 
δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου εἴτε καί σάν δαι
μονικές ἐπιδράσεις, ὡς “ἐνοίκηση τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος”»4.

Τά θύματα φθάνουν ἔτσι στήν ἀπογοήτευ
ση, στήν ἀπόγνωση, ἄν ἡ γλωσσολαλιά δέν 
γίνει καί γι’ αὐτά «ἐμπειρία», δηλαδή ἀπό
δειξη ὅτι ἔλαβαν τό «βάπτισμα τοῦ Πνεύμα
τος» καί συγκαταλέχθηκαν ἀνάμεσα στούς 
ἐκλεκτούς.

Παρόμοιο περιστατικό περιγράφει καί 
ὁ γέροντας π. Γεώργιος Καψάνης σέ ὁμιλία 
του με τίτλο «Ἐμπειρίες τῆς Χάριτος τοῦ Θε
οῦ»5.

Δέν θά ἐπεκταθοῦμε στό θέμα αὐτό τῆς 
λεγομένης «γλωσσολαλιᾶς». Ἁπλῶς σημειώ
νουμε τήν παρουσία τοῦ φαινομένου αὐτοῦ 
καί σέ ἐξωχριστιανικούς χώρους. Περιορι
ζόμεθα ἀκόμη νά ποῦμε ὅτι σέ τίποτε δέν 
μοιάζει αὐτό τό φαινόμενο μέ τό φαινόμενο 
τῆς Πεντηκοστῆς ἤ τήν γλωσσολαλιά τῆς 
πρώτης Ἐκκλησίας. Ἐκεῖ ἦταν ξένες γλῶσ
σες κατανοητές πού ἕνωναν καί οἰκοδομοῦ
σαν τήν Ἐκκλησία. Ἐδῶ εἶναι ἄναρθρες 
ἀκατανόητες κραυγές πού διαιροῦν καί γι
γαντώνουν τόν ἐγωϊσμό καί παράγουν μαζι
κά «χαρισματούχους» ἐκβιαστές τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος.

Ὁ Ἐπίσκοπος Κάλλιστος Γουέαρ, στό βι
βλίο του «Ὁ Ὀρθόδοξος δρόμος», μιλώντας 
γιά τή διάκριση πού πρέπει νά γίνεται στό 
φαινόμενο αὐτό, σημειώνει: «Ἡ διάκριση 
εἶναι ἀκόμη πιό ἀναγκαία στήν περίπτωση 
τῶν “γλωσσῶν”. Συχνά δέν εἶναι τό πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ πού μιλάει μέσ’ ἀπό τίς γλῶσσες, 
ἀλλά τό τελείως ἀνθρώπινο πνεῦμα τῆς 
αὐθυποβολῆς καί τῆς ὁμαδικῆς ὑστερίας. 
Ὑπάρχουν ἀκόμη καί περιπτώσεις ὅπου τό 

4.  Αὐτόθι, σ. 173174.
5.  π. Γ. Καψάνη, Ψευδεῖς ἐμπειρίες, σ. 2223.

“λαλεῖν γλώσσαις” εἶναι μιά μορφή δαιμονι
κῆς κατοχῆς. “Ἀγαπητοί, μή παντί πνεύματι 
πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ 
ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστίν” (Α΄ Ἰωάν. 4,1)»6.

Ἐμπειρίες καί ὁράματα συναντᾶμε καί 
στόν χῶρο τῶν «φωτισμένων» ἤ τῶν «χαρι
σματικῶν», πού δυστυχῶς ζοῦν καί δροῦν 
μέσα στήν Ἐκκλησία, καί ἀποτελοῦν γενικά 
μιά νόθη κατάσταση.

Ἡ νοσηρή κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στόν 
χῶρο τῶν «φωτισμένων» εἶναι ἀποτυπωμένη 
στά ἀνιαρά καί παιδαριώδη κείμενά τους.

Ἄς ἐπαναλάβουμε γιά ἄλλη μιά φορά μα
ζί μέ τόν π. Γεώργιο Καψάνη: «Οἱ ἀληθινές 
ἐμπειρίες δίνονται σ’ ἐκείνους πού ἀπό 
ταπείνωση δέν ζητοῦν πνευματικές ἐμπειρί
ες, ἀλλά ζητοῦν ἀπό τόν Θεό μετάνοια καί 
σωτηρία»�. 

Συμπερασματικά:

Ὁ π. Ἀντώνιος στό βιβλίο του «Ἐμπειρί
ες στήν ἀναζήτηση νοήματος ζωῆς», λέει: 
«Στήν Ἁγία Γραφή ὑπάρχουν γνήσιες ἐμπει
ρίες καί ἐμπειρίες πού προέρχονται ἀπό τό 
πνεῦμα τῆς πλάνης. Μέ ἐντολή τοῦ Θεοῦ ὁ 
Ἀαρών ρίπτει τή ράβδο του ἔμπροσθεν τοῦ 
Φαραώ καί γίνεται ὄφις. Ὅμως τό ἴδιο κά
νουν καί οἱ μάγοι τῆς Αἰγύπτου (Ἔξοδ. ζ΄ 
1011). Αὐτό ἐπαναλαμβάνεται καί μέ ἄλλες 
“πληγές” (Ἔξοδ. ζ΄ 2022, η΄ 812)... Ὁ ἴδιος 
ὁ Κύριος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι οἱ ψευδόχρι
στοι, ψευδοδιδάσκαλοι καί ψευδοπροφῆ
τες θά προβάλουν “σημεῖα”, μέ σκοπό νά 
φέρουν σύγχυση καί νά πλανήσουν (Ματθ. 
κδ΄ 2425. Θ΄ Κορ .ια΄ 1315. Ἀποκ. ιγ΄ 1218, 
ιστ΄ 14, ιθ΄ 20)”8.

Βεβαίως, πρέπει νά ἐπαναλάβουμε ὅτι 
ὅλες οἱ ἐμπειρίες δέν εἶναι γνήσιες. Οὔτε 
ὅμως καί ὅλες οἱ μή γνήσιες ἐμπειρίες ὀφεί
λονται στό «πνεῦμα τῆς πλάνης». Ὅπως 

6.  Ἐπισκόπου Κάλλιστου Γουέαρ, Ὁ Ὀρθόδοξος δρόμος, 
σ. 118.
7. Μν. ἔργ. σ. 20.
8.  π. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, Ἐμπειρίες στήν ἀναζήτηση ζωῆς, 
σσ. 2425.
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ὑπάρχουν γνήσιες ἐμπειρίες πού ἔχουν τήν 
προέλευσή τους ἀπό τόν Θεό καί πραγματι
κές «ἐμπειρίες», πού μπορεῖ νά εἶναι σατανι
κῆς προελεύσεως, ἔτσι μπορεῖ νά ὑπάρχουν 
καί «ἐμπειρίες» πού εἶναι ἀποτέλεσμα ὑπο
κειμενικῶν ἤ φυσικῶν καταστάσεων. Ἐάν 
ὅμως αὐτές παρερμηνευθοῦν, τονίζει ὁ π. Ἀν
τώνιος Ἀλεβιζόπουλος, τότε «ὁ ἄνθρωπος 
ἀρχίζει νά πιστεύει πώς τοῦ ἀποκαλύπτεται 
ὁ Θεός, πέφτει σέ ἔπαρση καί αὐτό τό ἐκμε
ταλλεύεται ὁ διάβολος, ὁδηγώντας τον ὁρι
στικά στήν πλάνη»9.

Στόν βίο τοῦ Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσο
καλύβη διαβάζουμε τήν ἑξῆς συνομιλία τοῦ 
ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτη μέ τόν ὅσιο 
Μάξιμο:

«Ὁ ἅγιος Γρηγόριος, θέλοντας νά ἐπιβε
βαιώσει τίς δικές του διδασκαλίες, ρώτησε:

 Παρόμοιες ἀποκαλύψεις καί ὁράματα 
προκαλοῦνται καί ἀπό τούς δαίμονες;

 Ἄλλα εἶναι τά σημάδια τῆς δαιμονικῆς 
πλάνης καί ἄλλα τῆς θείας χάριτος, ἀποκρί
θηκε ὁ ὅσιος Μάξιμος. Τό πονηρό πνεῦμα 
τῆς πλάνης, ὅταν πλησιάσει τόν ἄνθρωπο, 
τοῦ συγχύζει τό νοῦ καί τόν ἐξαγριώνει. 
Σκληραίνει τήν καρδιά του καί τή σκοτίζει. 
Προξενεῖ δειλία καί ὑπερηφάνεια. Τοῦ ἀγρι
εύει τήν ὄψη, τοῦ ταράζει τό μυαλό, τοῦ ἀνα
τριχιάζει ὁλόκληρο τό σῶμα. Τοῦ δείχνει 
καί φανταστικό φῶς. Φῶς ὅμως ὄχι λαμπρό 
καί καθαρό, ἀλλά ἐρυθρωπό. Προκαλεῖ ἔκ
σταση στό νοῦ καί τόν παρακινεῖ νά λέει 
ἄπρεπα καί βλάσφημα λόγια.

Αὐτός πού κυριεύεται ἀπό τό πνεῦμα τῆς 
πλάνης, θυμώνει πολλές φορές καί ὀργίζε
ται. Ποτέ δέν ταπεινώνεται οὔτε μετανοεῖ 
οὔτε θλίβεται γιά τίς ἁμαρτίες του, ἀλλά 
πάντοτε καυχιέται καί κενοδοξεῖ γιά τά 
κατορθώματά του, χωρίς ντροπή καί φόβο 
Θεοῦ. Στό τέλος καταλήγει στήν τρέλλα καί 
στήν ὁριστική καταστροφή. Εἴθε ἀπό τήν 
πλάνη αὐτή νά μᾶς λυτρώσει ὁ Κύριος μέ τίς 
εὐχές σου.

9.  Αὐτόθι, σ. 25.

Τά σημάδια τῆς θείας χάριτος εἶναι τά 
ἑξῆς:

Ὅταν ἐπισκιάσει τόν ἄνθρωπο ἡ χάρη 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ συμμαζεύει τό 
νοῦ καί τόν κάνει προσεκτικό καί ταπεινό. 
Τοῦ φέρνει τή σωτήρια μνήμη τοῦ θανάτου, 
τῶν ἁμαρτιῶν, τῆς κρίσεως καί τῆς αἰωνίου 
κολάσεως. Ἔτσι δημιουργεῖ στήν ψυχή κα
τάνυξη, πένθος καί θρῆνο. Τά μάτια ἡμερεύ
ουν καί δακρύζουν”10.

Στό βιβλίο «Γνόφος Ἀγνωσίας», ἀνώνυμου 
συγγραφέα, διαβάζομε γιά τό θαῦμα καί τήν 
ἐμπειρία γενικῶς:

«Ἀσφαλῶς, ὅταν ὁ Θεός θέλη καί εἶναι 
ἀνάγκη νά γίνη ἕνα θαῦμα, μιά ἀποκάλυψη, 
ἕνα ὅραμα, τότε τά παραχωρεῖ καί τά ἐπι
τρέπει καί πραγματοποιοῦνται. Ἀλλά δέν 
πρέπει νά παρασυρόμαστε καί νά ζητοῦμε 
καί νά ἀπαιτοῦμε τό θαῦμα ἤ τό ὅραμα. 
Καί νά μή συμπεριφερόμαστε μέ ἀνησυχία 
ἄν δέν ἀξιωνόμαστε νά δοῦμε ἕνα θαῦμα, 
μιά ἀποκάλυψη, ἕνα ὅραμα. Τό ὑπερφυσι
κό εἶναι στήν προκειμένη περίπτωση τό 
τσόφλι τοῦ καρυδιοῦ, ἐνῶ ἡ πνευματικότη
τα τῆς πράξης εἶναι ἡ ψίχα, εἶναι ἡ τροφή. 
Τήν ἀξία τήν θρεπτική, τήν πνευματική, 
τήν ἔχει ἡ ψίχα τοῦ καρποῦ, ἐνῶ ἡ ἐπιμονή 
μας γιά μιά θεία παρέμβαση εἶναι σάν νά 
περιφρονοῦμε τήν ψίχα καί σάν νά δίνουμε 
μεγαλύτερη ἀξία ἀπ’ ὅ,τι ἔχει τό κέλυφος 
τοῦ καρποῦ»11.

Ὁ Ἅγιος Νεῖλος συμβουλεύει βαθυστό
χαστα: «Ἐπιθυμῶν ἰδεῖν τό πρόσωπον τοῦ 
Πατρός τοῦ ἐν οὐρανοῖς μή ζήτει παντελῶς 
μορφήν, ἤ σχῆμα δέχεσθαι ἐν τῷ τῆς προ
σευχῆς καιρῷ”. “Μή πόθει ἀγγέλους ἰδεῖν, 
ἤ δυνάμεις ἤ Χριστόν αἰσθητῶς, ἵνα μή τέ
λειον φρενιτικός γένη, λύκον ἀντί ποιμένος 
δεχόμενος καί προσκυνῶν τοῖς ἐχθροῖς δαί
μοσιν”. “Ἀρχή πλάνης, νοῦ κενοδοξία, ἐφ’ ἧς 

10.  Ἱ.Μονῆς Παρακλήτου, Ὅσ. Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης, 
σσ. 4748.
11.  Ἀνώνυμου συγγραφέα, Γνόφος Ἀγνωσίας, μετάφραση 
Μητροπολίτου Κορίνθου 
  Παντελεήμονος, σ.128.



�0

κινούμενος ὁ νοῦς, ἐν σχήματι καί μορφαῖς 
περιγράφειν πειρᾶται τό Θεῖον»12.

Καί ὁ Ἐπίσκοπος Κάλλιστος Γουέαρ συμ
περαίνει: «Ἡ Ὀρθοδοξία, ἑπομένως, ἐνῶ 
τονίζει τήν ἀνάγκη μιᾶς ἄμεσης ἐμπειρίας 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τονίζει ἐπίσης τήν 
ἀνάγκη γιά διάκριση καί νηφαλιότητα. Τό 
κλάμα μας, ὅπως καί ἡ συμμετοχή μας στ’ 
ἄλλα δῶρα τοῦ Πνεύματος, εἶναι ἀνάγκη νά 
καθαρθεῖ ἀπό κάθε φαντασία καί συναισθη
ματική ἔξαρση. Τά δῶρα πού εἶναι αὐθεντι
κά πνευματικά δέν πρέπει νά ἀπωθοῦνται, 
ἀλλά ποτέ δέν θά πρέπει νά ἐπιδιώκουμε 
τέτοια δῶρα σάν αὐτοσκοπό. Σκοπός μας μέ
σα στή ζωή τῆς προσευχῆς δέν εἶναι νά κερ
δίσουμε αἰσθήματα ἤ “αἰσθητές” ἐμπειρίες 
κάποιου ὁρισμένου εἴδους, ἀλλά ἁπλῶς καί 
μόνο νά συσχηματίσουμε τό θέλημά μας μέ 
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. “Οὐ ζητῶ τά ὑμῶν ἀλλά 
ὑμᾶς”, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος πρός τούς 
Κορινθίους (Β΄ Κορ. 1214)· κι ἐμεῖς λέμε τό 
ἴδιο στό Θεό. Δέν ζητᾶμε τά δῶρα, ἀλλά τόν 
Δοτήρα»13.

Ἐξ ἄλλου εἶναι διαπιστωμένο ὅτι «Πολλές 
“ἐμπειρίες”, πού εἶναι ἀποτέλεσμα διαφόρων 
τεχνικῶν πού προβάλλουν γκουρουϊστικές 
ὀργανώσεις εἶναι φυσικές καταστάσεις καί 
μποροῦν νά ἐπιτευχθοῦν μέ παρόμοιες ἀσκή
σεις, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἰνδουϊστικό ὑπόβα
θρο τῆς γιόγκα καί τοῦ διαλογισμοῦ»14.

Γιά τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανό ἡ πορεία 
πρός τήν θεογνωσία καί τήν θέωση διέρχεται 
μέσα ἀπό τήν κάθαρση καί τόν φωτισμό, πού 
εἶναι γνήσιες ἐμπειρίες. Γι‘αὐτό καί ὁ Χριστια
νός δέν θέτει στό κέντρο τοῦ ἐνδιαφέροντός 
του τήν ἀναζήτηση τῶν ἐμπειριῶν. 

«Ἡ γνήσια ἐμπειρία μέσα στήν ‘Εκκλησία 
δέν τίθεται ποτέ στό κέντρο τοῦ ἐνδιαφέρον
τος· ὁ πιστός ἔχει σάν στόχο τήν ἀγάπη στόν 
Θεό, ὄχι τήν ἐμπειρία, εἴτε “προφητεία”, εἴτε 
“δυνάμεις”, “χαρίσματα ἰαμάτων” ἤ ὁτιδήπο

12.  Ἀββᾶ Νείλου, Πρός Εὐλόγιον Μοναχόν Λόγοις παραινε
τικός, 114116, PG. 79, 1192D1193A.
13.  Μν. ἔργ. σσ.118119.
14.  π. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου, Ἐμπειρίες... ἐνθ. ἀνωτ. σσ.2526.

τε ἄλλο (Α΄ Κορ. ιβ΄ 29)· ἡ “καθ’ὑπερβολήν 
ὁδός” εἶναι ἡ ἀγάπη, ὄχι ἡ ἐμπειρία, ἀκόμη 
καί ἐάν πρόκειται γιά τήν “πᾶσαν γνῶσιν”· 
ἡ ἀγάπη “οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς” καί λογίζεται 
μεγαλύτερη καί ἀπό τήν πίστη καί ἀπό τήν 
ἐλπίδα (Α΄ Κορ. ιβ΄ 31, ιγ΄ 13)» 15. Καί ὁ π. 
Ἀντώνιος καταλήγει: «Ἡ ἀληθινή Θεογνω
σία δέν εἶναι καρπός ἀπομονώσεως τοῦ 
ἀνθρώπου καί τεχνικῶν “αὐτοβυθίσεως”, 
πού προσφέρονται πλούσια στήν ἐποχή μας 
ἀπό τίς ψυχολατρεῖες, τίς γκουρουϊστικές, 
νεογνωστικές ἤ ὅποιες ἄλλες ὁμάδες, γιά νά 
γνωρίση κανείς τόν Θεό»16.

Συμπερασματικά, μποροῦμε νά ποῦμε πώς 
οἱ γνήσιες ἐμπειρίες, τά χαρίσματα, εἶναι 
φανερή ἀπόδειξη ἑνός θεωμένου ἀνθρώπου. 
Ἑνός πιστοῦ, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται σέ «μυστι
κή» ἕνωση μέ τόν Θεόν (ὄχι συγχώνευση ἤ 
ταύτιση, ὅπως στίς νεοεποχίτικες ὁμάδες). 
Ἑνός πιστοῦ πού τόν ἔχουν «πληρώσει» οἱ 
θεῖες ἐνέργειες, πού ἔχει γίνει «θεός» κατά χά
ριν, ἀφοῦ στίς θεῖες ἐνέργειες εἶναι «ὁ ἴδιος ὁ 
Θεός μέσα στή δραστηριότητά του καί τήν 
αὐτοαποκάλυψή του»17. Αὐτό λέγεται καί 
«μέθεξις» τοῦ Θεοῦ καί εἶναι τό ἀνώτατο στά
διο τῆς τελειώσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Ὑπάρχουν ὅμως καί οἱ νόθες καταστά
σεις, τίς ὁποῖες ὁ Χριστιανός πρέπει νά μάθει 
νά ἐντοπίζει καί νά ἀποφεύγει, σύμφωνα μέ 
τήν προειδοποίηση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς 
Ἀγάπης: «Μή παντί πνεύματι πιστεύετε, ἀλ
λά δοκιμάζετε τά πνεύματα ἤ ἐκ τοῦ θεοῦ 
ἐστί» (Ά  Ἰωάν. δ́  1).

Κλείνομε τίς ἐπισημάνσεις μας ἐπί τοῦ 
θεμελιώδους θέματος τῶν ἐμπειριῶν μέ 
τήν παρότρυνση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: 
«Ζηλοῦτε δέ τά χαρίσματα τά κρείττονα» 
(Ά  Κορ. ιβ΄ 31), «Εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· 
εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται... βλέπομε γάρ 
ἄρτι δ’ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι... νυνί δέ μένει 
πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τά τρία ταῦτα· μεῖζον 
δέ τούτων ἡ ἀγάπη» (Ά  Κορ. ιγ΄ 13).

15.  π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, αὐτόθι, σ. 28.
16.  Αὐτόθι, σσ. 2829.
17.  Βλ. Ἐπισκόπου Καλλίστου Γουέαρ, ἔνθ. ἄνωτ. σ. 28.
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ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»

τοῦ κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου, 
Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

(β΄ μέρος)

Τά παιδιά καί ἡ «Νέα Ἐποχή».

Ἡ «Νέα Ἐποχή» πολιορκεῖ ἄμεσα καὶ μὲ 
πολλοὺς τρόπους τὸ παιδί. Ἀπὸ τὴ βρεφικὴ 
κιόλας ἡλικία ἡ εὔπλαστη παιδικὴ ψυχὴ δέ
χεται πλῆθος εἰκόνων καὶ μηνυμάτων μὲ τὴ 
θεματολογία καὶ τὶς διδασκαλίες τῆς «Νέας 
Ἐποχῆς».

Θὰ σταχυολογήσουμε μερικὰ χαρακτη
ριστικὰ παραδείγματα ὥστε νὰ παρουσιά
σουμε, κατὰ τὸ δυνατὸν στοὺς γονεῖς, τὸ 
μέγεθος τοῦ προβλήματος.

Χάρι Πότερ ἢ ἡ πλέον ἀριστοτεχνικὴ ἀλ
λὰ καὶ βίαιη εἰσβολὴ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καὶ 
τῆς μαγείας στὸν κόσμο τοῦ παιδιοῦ.

Τὸ πρόβλημα δὲν χρειάζεται συστάσεις. 
Ἀποτελεῖ ἀπὸ μόνο του ἕνα φαινόμενο παγ
κόσμιας ἐκδοτικῆς καὶ κινηματογραφικῆς 
«ἐπιτυχίας». Πρόκειται γιὰ ἕνα ἑλκυστικό 
μυθιστόρημα μὲ πρωταγωνιστέςἥρωες παι
διά, μὲ ἐνδιαφέρουσα πλοκή καί ἀρκετή 
δράση καί χιοῦμορ. Τὸ θέμα δὲν θὰ μᾶς ἀπα
σχολοῦσε ἂν οἱ πρωτοφανεῖς γιά τά χρονικά 
τῆς διαφήμισης καί τοῦ marketing χειρισμοί 
δέν εἶχαν ἐξαντλήσει κάθε θεμιτό καί ἀθέ
μιτο μέσον προκειμένου νά τό προβάλουν 
καί νά τό καταστήσουν «No1» στίς ἐπιλογές 
τῶν μικρῶν καταναλωτῶν, μέ ἀποτέλεσμα 
οἱ προεκτάσεις του καὶ τὰ παρελκόμενά του 
νά ἀποτελέσουν πραγματικὸ κίνδυνο γιὰ τὰ 
παιδιά. Κι ἄν ἡ «Ποτερομανία» δὲν εἶχε χτυ
πήσει ἀκόμα καὶ ἐπίσημους φορεῖς.

Τὸ Νοέμβριο τοῦ 2001 προβλήθηκε στὴ 
χώρα μας ἡ πρώτη ταινία τῆς σειρᾶς. Ἐνό
ψει τῶν Χριστουγέννων ὁλόκληρες τάξεις 
Δημοτικῶν, Γυμνασίων καὶ Λυκείων, ἀκόμα 
καὶ ὁλόκληρα σχολεῖα στὴν Ἀθήνα, συνοδευ

όμενα ἀπὸ δασκάλους καὶ καθηγητὲς ἐπισκέ
φθηκαν τοὺς κινηματογράφους καὶ μάλιστα 
μετὰ ἀπὸ σχετικὸ ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου 
Παιδείας. Ἀργότερα ἀκολούθησαν καὶ τά 
ἑπόμενα βιβλία καὶ οἱ ἑπόμενες ταινίες. Ἡ 
χρήση «κυνικοῦ marketing» (ὅπως τό ἀπε
κάλεσαν εἰδήμονες τοῦ χῶρου) εἶχε σάν 
ἀποτέλεσμα τήν τεράστια «ἐπιτυχία», διαν
θισμένη συχνὰ ἀπὸ ὑστερικὲς ἐκδηλώσεις 
τῶν ὀπαδῶν. Στὸ σημεῖο αὐτὸ παραθέτουμε 
τὰ συμπεράσματα διεξοδικῆς ἔρευνας ποὺ 
διεξήχθη στὰ πλαίσια τῆς Π. Ε. Γ. σχετικὰ μὲ 
τὸ φαινόμενο «Χάρι Πότερ»1:

«Πόσο κατάλληλα μπορεῖ νὰ εἶναι βιβλία 
πού ἔχουν τὰ ἑξῆς προβλήματα;

1.  Ἐξοικειώνουν μὲ τὸ κακό, τὴ μαγεία, 
τὸν ἀποκρυφισμό, τὴ δαιμονολογία.

2. Καλλιεργοῦν τὸ φόβο.
3. Καλλιεργοῦν ἀρνητικὰ συναισθήματα.
4.  Περιέχουν ἀντιπαιδαγωγικὰ μηνύμα

τα.
5. Διαμορφώνουν ρατσιστικὴ συνείδηση.
Νὰ θυμίσουμε ὅτι σὲ πολλὰ σημεῖα τῶν 

βιβλίων, οἱ ἥρωες μαθαίνουν καὶ ἐκτελοῦν 
ξόρκια, φτιάχνουν φίλτρα, κάνουν ἐπικλή
σεις, μαθαίνουν νὰ χρησιμοποιοῦν φράσεις 
γιὰ «καλό» ἢ «κακό» σκοπό, ἀνυψώνουν 
ἀντικείμενα, ἐπικοινωνοῦν μὲ νεκρούς, διδά
σκονται ἀστρολογία, μαντεῖα, κατάρες μὲ 
τὶς ὁποῖες μποροῦν νὰ ἐξουσιάσουν, νὰ βα
σανίσουν ἢ καὶ νὰ φονεύσουν. Τὰ ἀποκρυ
φιστικὰ καὶ σατανιστικὰ σύμβολα καὶ στοι
χεῖα εἶναι πολυάριθμα, τὸ ἴδιο καὶ οἱ σκηνὲς 
ποὺ προκαλοῦν τρόμο φρίκη καὶ ἀηδία. Μὲ 

1. «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;». Ἰωάννου Μηλιώνη,4η Ἔκ
δοση Π. Ε. Γ. Ἀθήνα 2003, 38 ἐξ.
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ὕπουλο τρόπο τὰ μικρὰ παιδιὰ διδάσκονται 
ὅτι ὑπάρχει «καλή» καὶ «κακή» μαγεία καὶ ὁ 
καθένας εἶναι ἐλεύθερος νὰ διαλέξει.

Ἀντὶ ἄλλης κριτικῆς θὰ παραθέσουμε μερι
κὰ σχόλια ἀναγνωστῶν τῶν βιβλίων, μικρῆς 
ἡλικίας, ὅπως εἶναι φυσικό, ποὺ κυκλοφο
ροῦσαν στὸ διαδίκτυο τήν περίοδο ἐκείνη:

Βασίλης Χ., 14 ἐτῶν: «…ἔχω διαβάσει ὅλα 
τὰ βιβλία τοῦ Χάρι Πότερ σὲ λιγότερο ἀπὸ 
3 μῆνες. Θέλω νὰ σᾶς ὁμολογήσω ὅτι θὰ ἔκα
να τὰ πάντα γιὰ νὰ ζήσω ἔστω καὶ μία μέρα 
στὸν κόσμο τῶν μάγων. Δὲν μὲ ἐπηρεάζει μό
νο τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ χρησιμοποιήσω μαγεία 
ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι ὁ τρόπος τῶν μάγων εἶναι 
πιὸ ἁπλός, ὡραῖος καὶ καλὸς».

Εὐτυχία Μ., 11 ἐτῶν: «Ἀγαπητὲ Χάρι Πό
τερ, Ζῶ τόσο πολὺ στὸν κόσμο τῆς μαγείας, 
στὸν κόσμο σας δηλαδή ποὺ ἡ μαμά μου 
τὰ βράδια μου κρύβει τὸ βιβλίο γιὰ νὰ πέ
σω γιὰ ὕπνο. Μόνο ποὺ λυπᾶμαι τόσο πολὺ 
ποὺ δὲν μπορῶ κι ἐγὼ νὰ κάνω μαγικὰ σὰν 
καὶ σένα».

Κωνσταντίνα Θ., 12 ἐτῶν: «Εἶσαι ἕνα 
φαινόμενο! ὄχι καιρικὸ ἀλλὰ μαγικό! Θὰ 
ἤθελα πολὺ νὰ μοῦ μάθεις τὸ ξόρκι τῆς κλή
τευσης, ποὺ τόσο καλὰ ξέρεις, ἴσως μου φα
νεῖ χρήσιμο. Θέλω ἀκόμα μερικὰ ἰδιαίτερα 
μαθήματα γιὰ τὴν «Κατάρα Ἀβάντα Καντά
βρα» Εὔχομαι νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὴ γιὰ 
νὰ ἐξοντώσω τὸν κ. Γεωγραφίας καὶ τὴν κ. 
Γυμναστικῆς. Τοὺς μισῶ, ὅπως ἐσὺ τὸν κ. 
Σνέϊπ».

Νομίζουμε ὅτι οἱ ἀθῶες, κατὰ τὰ ἄλλα 
ἐπιστολὲς τῶν μικρῶν παιδιῶν εἶναι ἀποκα
λυπτικές. Οἱ ἐκδόσεις «Ψυχογιός» μας ἀνα
φέρουν ὅτι τὰ γράμματα τῶν παιδιῶν μόνο 
κατὰ τὸ ἔτος 2000 ξεπέρασαν τὰ 7.500.

Εἰδικοὶ ἐρευνητές, σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, ὑπο
γραμμίζουν ὅτι τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων 
τῆς Ρόουλινκ δὲν ἀποτελεῖ ἕνα παραδοσιακὸ 
παιδικὸ ἀνάγνωσμα, ἀλλὰ περιέχουν ἀκρι
βῆ ἀναφορὰ σὲ ἀποκρυφιστικὲς διαδικασίες 
καὶ πρακτικὲς μὲ βάση ἕνα «σύγχρονο» τρό
πο ἀναφορᾶς ποὺ προβάλλει τὴ μαγεία σὰν 
μία ἀποδεκτὴ καὶ ἐπιβραβευμένη στάση ζω

ῆς. Ἡ ἐντυπωσιακὴ δὲ ἀποδοχὴ τῶν βιβλίων 
αὐτῶν ἀπὸ τὰ παιδιά, ὀφείλεται προφανῶς 
στὸ ἰσχυρότατο δίκτυο προώθησης τῆς ἀπο
κρυφιστικῆς θεματολογίας, ποὺ εἶναι ἔργο 
τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Ὑδροχόου. Ἀρκεῖ 
νὰ ποῦμε ὅτι στὸ μηχανισμὸ προώθησης συμ
μετέχουν ἐπιχειρηματικοὶ κολοσσοὶ ὅπως: ἡ 
Coca Cola, ἡ Lego, ἡ Marks & Spenser καὶ ἡ 
Hewlett Packard.

Παιδικά παιχνίδια.

Ἡ «Νέα Ἐποχή» δὲ θὰ μποροῦσε νὰ 
ἀφήσει ἀνέγγιχτο καὶ τὸ πιὸ ἀθῶο μέσο 
ἐπικοινωνίας μὲ τὸ παιδί, τὸ παιχνίδι. Ἐδῶ 
μποροῦμε νὰ ποῦμε χωρὶς ἐνδοιασμοὺς ὅτι 
ἡ ἐποχὴ τῆς ἀθωότητας ἔχει παρέλθει ὁριστι
κά. Οἱ κοῦκλες ἔχουν δώσει τὴ θέση τους σὲ 
ὁμοιώματα ἡρώων ἀπὸ τὶς ταινίες Χάρι Πό
τερ. Τὰ ἀρκουδάκια ἀντικαθίστανται ἀπὸ 
τὰ ἀμφιλεγόμενα «Πόκεμον». Τὰ ἠλεκτρο
νικὰ παιχνίδια βρίθουν δαιμονικῶν ὀντοτή
των, ὠμῆς βίας, ἀποκρυφιστικῶν συμβόλων, 
καὶ μαγικῶν πρακτικῶν. Καὶ τὰ πλέον ἀθῶα 
περιοδικὰ ὅπως τὸ γνωστὸ «Μίκυ Μάους», 
διαθέτουν πλέον στήλη Ἀστρολογίας.

Οἱ παιδικὲς ἐκπομπὲς κυρίως αὐτὲς, ποὺ 
ἀπευθύνονται σὲ μεγάλα παιδιὰ καὶ ἐφή
βους προσπαθοῦν συστηματικὰ νὰ προβά
λουν τὶς ἀρχὲς τῆς «Νέας Ἐποχῆς», καὶ νὰ 
δημιουργήσουν κυρίως ἐξοικείωση μὲ τὸ 
δαιμονικό, τὴν ἀσχήμια καὶ τὴ βία. Μὲ ὅλα 
αὐτά, δὲν ἠχεῖ πλέον παράξενα στ’ αὐτιά 
μας ἡ «δήλωση» ἑνὸς 10χρονου παιδιοῦ τὸ 
ὁποῖο, στὶς πατρικὲς συμβουλὲς ἑνὸς εἰδικοῦ 
συνεργάτη ἀπάντησε: «Δὲν ξέρω τί μου λέτε, 
ἀλλὰ ἐμένα μου ἀρέσουν οἱ σατανιστὲς»2. 
Αὐτὸ μετὰ τὴν τραγικὴ ἔκκληση τῆς μητέρας 
του γιὰ βοήθεια: «Σᾶς παρακαλῶ, εἶπε ἡ 
μητέρα, πέστε κάτι στὸ γιό μου. Τοῦ ἀρέσει 
νὰ διαβάζει βιβλία μὲ μάγους, παραμελεῖ τὰ 
μαθήματά του καὶ ζητάει ἐπίμονα νὰ τοῦ 
ἀγοράσουμε τὰ βιβλία τοῦ Χάρι Πότερ». Τὸ 
γεγονὸς εἶναι πραγματικό. Ἡ κατάσταση εἶ

2. Περιοδικὸ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ», Ἔκδοση Διορθόδοξος Σύνδε
σμος Πρωτοβουλιῶν Γονέων, τεῦχος 30, σελ. 32.
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ναι πλέον ἀνεξέλεγκτη. Θὰ προσπαθήσουμε 
νὰ ἐπικεντρωθοῦμε σὲ μερικὲς χαρακτηριστι
κὲς περιπτώσεις ὥστε νὰ καταδείξουμε τὸ 
μέγεθος τοῦ προβλήματος.

Ἐπιτραπέζιο παιδικὸ παιχνίδι �, ποῦ προ
σφέρεται σὲ κουτὶ μὲ σχῆμα φέρετρου, καλεῖ 
τὰ παιδιὰ νὰ παίξουν πάνω σὲ χαρτόνι ποὺ 
ἀπεικονίζει ἕνα νεκροταφεῖο μὲ σπασμένα 
μνήματα. Οἱ μικροὶ παῖκτες ὑποδύονται 
ρόλους ὅπως… τὸ φάντασμα Χελίν, τὸ βαμ
πὶρ Μπάροθι… τὴ μάγισσα Σαντρέν, τὸν λυ
κάνθρωπο Τζιβαουντίν, τὴ μούμια Κονροὺ 
κ.λπ. Νικητὴς εἶναι ὅποιος φτάσει πρῶτος 
στὸ κέντρο τοῦ νεκροταφείου ὅπου εἶναι 
γραμμένη ἡ λέξη «Ἐφιάλτης». Στὸ παιχνίδι 
οἱ παῖκτες κερδίζουν κάρτες μὲ συνθήματα 
ὅπως: «Γίνε ἀνελέητος», «Κάνε ὅ,τι θές γιὰ 
νὰ τρομάξεις κάποιον», «ὅταν δεῖς πανσέ
ληνο οὔρλιαξε», «Τοὺς ἠλίθιους τούς κάνω 
ὅτι θέλω». Τώρα ρίξε τὸ ζάρι γρήγορα, γιατί 
θὰ σοῦ σπάσω τὰ μοῦτρα, παλιοσκουλίκι». 
Τὸ μόνο σχόλιο ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε 
εἶναι ὅτι τὸ συγκεκριμένο παιχνίδι ἀποτελεῖ 
εἰσαγωγὴ στὸ σατανισμό. Τὰ συνθήματα δὲ 
ποὺ ἀκούγονται ἀποτελοῦν βασικὲς ἀρχὲς 
τοῦ σατανισμοῦ!

Ὁ κόσμος τοῦ ἠλεκτρονικοῦ παιχνιδιοῦ, 
ἰδιαίτερα ἑλκυστικὸς καὶ εὐρύτατα διαδε
δομένος μεταξὺ τῶν παιδιῶν, ἀποτελεῖ σί
γουρα μία πύλη γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ στὸν 
ἀποκρυφισμό, τὴ μαγεία καὶ τὸ σατανισμό. 
Ἡ ὁλοένα αὐξανόμενη καὶ ἀπόλυτα ρεαλι
στικὴ εἰκονοπλασία, τὰ ἐξαιρετικῆς πλοκῆς 
σενάρια φαντασίας καὶ κυρίως ἡ ἐλεύθερη 
πρόσβαση ὅλων τῶν παιδιῶν στὸ χῶρο αὐ
τὸ δημιουργοῦν ἕνα ἐκρηκτικὸ μίγμα. Θὰ 
ἀναφερθοῦμε σὲ πολὺ χαρακτηριστικὰ παι
χνίδια καὶ στὸ περιεχόμενό τους.

α) «Ὁ Μύθος τῆς Ζέλντα». Ξεκίνησε τὸ 
1986 καὶ ἀριθμεῖ 10 τίτλους παιχνιδιῶν ἐκ 
τῶν ὁποίων οἱ 5 πρῶτοι, ποὺ δὲν βρίσκονται 
στὴν κυκλοφορία, πούλησαν περισσότερα 
ἀπὸ 26.500.000 ἀντίτυπα. Ἀπὸ τὰ πρῶτα 

3. Αὐτόθι, σελ. 4.

παιχνίδια ποὺ περιλαμβάνουν ἀποκρυφιστι
κὰ σύμβολα.

β) «Primal» (Πρωτόγονος). Γιὰ τὸ παι
χνίδι αὐτὸ θὰ ἀφήσουμε νὰ μιλήσει ἡ δια
φήμισή του: «Ἡ Τζὲν καὶ ὁ Σκρὶ πρέπει νὰ 
σώσουν τὸν κόσμο Ὀμπλίβιον. Πορευθεῖτε 
μαζί τους στὰ τέσσερα δαιμονικὰ βασίλεια 
γιὰ νὰ ἐπαναφέρετε τὴν τάξη στὸ Σύμπαν. 
Ἔχοντας τὴ δυνατότητα νὰ βιώσετε τέσσε
ρις δαιμονικὲς μορφὲς καὶ νὰ ἐξερευνήσετε 
τέσσερα δαιμονικὰ βασίλεια, τὸ Primal εἶ
ναι ὁ ἰδανικὸς τρόπος νὰ ἀνακαλύψετε τὴ 
σκοτεινὴ πλευρά σας»4. Ἐδῶ πλέον μιλᾶμε 
γιὰ ταύτιση μὲ τοὺς δαίμονες καὶ γιὰ πλήρη 
ἐξοικείωση μὲ παραστάσεις καὶ φρασεολο
γία δαιμονική.

γ) «Παιχνίδια Ρόλων. R.P.G. (Role Play
ing Games). Πρόκειται γιὰ παιχνίδια ὅπου 
τὰ παιδιὰ ταυτίζονται μὲ φανταστικοὺς 
ρόλους καὶ παίζουν ὁμαδικὰ πάνω σὲ ἕνα 
σενάριο. Τὸ περιεχόμενο βέβαια δὲν εἶναι 
καθόλου ἀθῶο. Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ ἀνησυ
χήσει τοὺς γονεῖς εἶναι ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ 
παιχνίδι καὶ τοὺς ρόλους ποὺ τὸ παιδὶ ὑπο
δύεται. Παιδιὰ ποὺ ἔχουν ἀπορροφηθεῖ σὲ 
ἕνα τέτοιο παιχνίδι παρουσιάζουν ἀντιδρά
σεις καὶ συμπεριφορὰ ὅμοια μὲ ἄτομα ἐγκλω
βισμένα στὶς «σέκτες» καὶ τὶς «καταστροφι
κὲς λατρεῖες». Οἱ χριστιανοὶ γονεῖς ὀφείλουν 
νὰ ξέρουν ὅτι αὐτὸ τὸ φαινομενικὰ ἀθῶο 
παιχνίδι περιέχει σὲ μεγάλο βαθμὸ θέματα 
ὅπως: 1. Μαγεία, δαιμονολογία, θεοὺς ἡμί
θεους, 2. Οἱ παῖκτες ἀναλαμβάνουν ρόλους 
κλεφτῶν, δολοφόνων, μάγων, πολεμιστῶν, 
κληρικῶν καὶ θαυματοποιῶν, 3. Στὰ πλαί
σια τοῦ παιχνιδιοῦ οἱ παῖκτες ἀκρωτηριά
ζονται, ἀπαγάγονται, δολοφονοῦνται καὶ 
προσφέρονται ὡς ἀνθρωποθυσίες γιὰ νὰ 
κατευνάσουν τὸν ἀνάλογο θεὸ στὸν ὁποῖο 
ὁ παίκτης δολοφόνος ἔχει ὁρκιστεῖ ὑποταγή. 
4. Οἱ παῖκτες ἐθίζονται στὸν ἀποκρυφισμό. 
Ἄς δοῦμε τὴ μαρτυρία ἑνὸς πρώην πρωτα

4. Περιοδικὸ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» , Ἔκδοση Διορθόδοξος Σύνδε
σμος Πρωτοβουλιῶν Γονέων, τεῦχος 33, σελ. 42.
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θλητὴ τῶν R.P.G.: «…τὸ βιβλίο ὁδηγιῶν τοῦ 
παιχνιδιοῦ ἐνθαρρύνει τοὺς καλοὺς παῖ
κτες νὰ ψάξουν σὲ ἀποκρυφιστικὲς πηγὲς 
γιὰ πληροφορίες, μὲ στόχο τὴ βελτίωση τῆς 
ἀπόδοσής τους στὸ παιχνίδι».

Παιδικὰ περιοδικὰ καὶ ἀναγνώσματα.

Στὶς 23 Ὀκτωβρίου 2002, ἕνα νέο «παιδι
κό» περιοδικὸ εἶδε τὸ φῶς τῆς κυκλοφορίας. 
Τὸ W.I.T.C.H. Περιοδικὸ ποὺ ἀπευθύνεται 
κυρίως σέ κορίτσια ἀπὸ 7 χρονῶν καὶ ἄνω. 
Πρόκειται γιὰ ἕνα Comic μὲ χαριτωμένες 
κατὰ τὰ ἄλλα ἱστορίες. Ὁ τίτλος σημαίνει 
βέβαια «Μάγισσα» καὶ ἀποτελεῖ τὴ μετα
γλωττισμένη ἔκδοση ξενόγλωσσου πρωτοτύ
που. Οἱ πρωταγωνίστριες εἶναι 5 τῶν ὁποί
ων τὰ ἀρχικὰ τῶν ὀνομάτων σχηματίζουν 
τὸ W.I.T.C.H. καὶ ἔχουν μαγικὲς δυνάμεις. 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ εἰκονογραφημένο ἀνάγνω
σμα, τὰ παιδιά μας διδάσκονται στό ἴδιο 
περιοδικό: Ἀριθμολογία (ἢ Ἀριθμοσοφία. 
Τήν ἀπόκρυφη ἐπιστήμη ποὺ προσδίδει μυ
στικιστικὸ συμβολισμὸ στοὺς ἀριθμούς), 
Τεϊομαντεία (τήν «Καφεμαντεία» τῶν Κινέ
ζων), Ἀστρολογία, Ἀλχημεία (πῦρ, ἀήρ, γῆ, 
ὕδωρ), ἀποκρυφιστικὴ χαρακτηρολογία καὶ 
πολλὰ ἄλλα. Σᾶς παρουσιάζουμε ἐνδεικτικὰ 
τὸ περιεχόμενο μιᾶς σελίδας.

«Τὰ κορίτσια ἐνῶ διασκεδάζουν σ’ ἕνα 
σχολικὸ πάρτι τὸ ὁποῖο σημειωτέον, γίνε
ται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς παγανιστικῆς ἑορ
τῆς Halloween (Χαλοουγουΐν), ἡ Συμπαντι
κή/πλανητικὴ ἱεραρχία, τῶν Ἀνειλημμένων 
Διδασκάλων (παραπέμπει στὴν Λευκὴ ἀδελ
φότητα τῆς Θεοσοφίας), προγραμματίζει τὸ 
μέλλον τους. Σὲ ἄλλες σελίδες προβάλλονται 
δαίμονες καὶ ἄρχοντες δαιμονίων».

Πρόσφατα, πρὶν τὶς γιορτὲς τῶν Χριστου
γέννων, κυκλοφόρησε ἀπὸ πολὺ γνωστὸ 
ἐκδοτικὸ οἶκο ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἐκπαι
δευτικὸ βιβλίο, ἕνα φρικτό ἀνάγνωσμα. Ἡ 
«Μαγολογία»! Πρόκειται γιὰ μία πολυτε
λέστατη ἔκδοση, ἰδιαίτερα ἑλκυστικὴ στὸ 
μάτι, μὲ χρώματα, σχέδια καὶ γραφικὰ τρὶκ 
ποὺ ἀπευθύνεται σὲ παιδιά. Οὐσιαστικὰ 

ἀποτελεῖ ἕνα ἐγχειρίδιο εἰσαγωγῆς στὴ μα
γεία καὶ τὸ σατανισμό. Ἐκπαιδεύει τὸν ἀνα
γνώστη σὲ κάθε εἴδους «μαγικά» τεχνάσμα
τα (ἀστρολογία, μαγικὰ σύμβολα, φίλτρα, 
ἐπικλήσεις, ξόρκια, φυλαχτά, μαντεία κ. ἄ.). 
Τὰ παρουσιάζει δὲ μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε νὰ 
μοιάζουν μὲ παιδικὸ παιχνίδι. Ἐξάπτει στὸ 
ἔπακρο τὴ φαντασία τοῦ παιδιοῦ καὶ τὸ ἐθί
ζει σὲ ἕνα κόσμο ὀνειρικὸ καὶ ἀρκούντως 
ἐπικίνδυνο. Στὸ βιβλίο γίνονται ἀναφορὲς 
σὲ γραπτὰ κείμενα τοῦ Anton Szandor LaV
ey, τοῦ «πάπα» τοῦ Νεοσατανισμοῦ καὶ τῆς 
«Σατανιστικῆς Βίβλου» μὲ πολὺ ἔντεχνο καὶ 
καλυμμένο τρόπο. Ἀπὸ ἕνα καὶ μόνο μικρό, 
χαρακτηριστικὸ κείμενο μπορεῖ νὰ καταλά
βει κάθε καλοπροαίρετος ἄνθρωπος τί κιν
δύνους κρύβει γιὰ τὰ παιδιὰ αὐτὸ τὸ βιβλίο: 
«Γιὰ νὰ κάνεις τὰ μαγικά σου, πρέπει πρῶ
τα νὰ καλέσεις γιὰ βοήθεια τὸ κατάλληλο 
ξωτικό, πνεῦμα ἢ τζίνι. Τὰ μαγικὰ λόγια, 
ὅπως καὶ ἡ χρήση μανδύα μὲ συγκεκριμένο 
χρῶμα, θυμιάματος μὲ συγκεκριμένο ἄρω
μα ἢ ραβδιοῦ μὲ συγκεκριμένο ξύλο, εἶναι 
στὴν οὐσία τὸ μέσο γιὰ νὰ ἔρθεις σὲ ἐπικοι
νωνία μὲ τὸ ξωτικὸ καὶ νὰ τοῦ ζητήσεις νὰ 
ἐκτελέσει τὴν ἐντολή σου»5. Ἀλλοῦ διαβά
ζουμε: «Ὁ ἐπιμελὴς μαθητὴς μπορεῖ νὰ βρεῖ 
διάφορους τρόπους νὰ χρησιμοποιήσει τὶς 
μαγικές του δυνάμεις γιὰ νὰ ἐκδικηθεῖ ἀν
θρώπους ποὺ νιώθει ὅτι τὸν ἔχουν βλάψει ἢ 
παρεξηγήσει». Ἀφοῦ ἀναφέρει αὐτὸ, παρα
κάτω ἀποκαλύπτει ὅτι αὐτὰ τὰ μάγια εἶναι 
ἀπαγορευμένα γιατί ἀνήκουν στὴ μαύρη 
μαγεία. Ὁ «νοῶν νοείτω». Κατὰ τὴν ἄποψή 
μας ἡ ἔκδοση καὶ κυκλοφορία τέτοιων βιβλί
ων ἀποτελεῖ ἐγκληματικὴ ἐνέργεια εἰς βάρος 
τῶν παιδιῶν καὶ ἀποτελεῖ ἀπότοκο τῆς «Πο
τερομανίας», ποὺ ἔχει καταλάβει ὅλο τὸν 
πλανήτη. Βλέπουμε ὅτι σιγάσιγὰ τὸ παιχνί
δι γίνεται πιὸ σκληρὸ καὶ τὰ μηνύματα, ποὺ 
ἐκπέμπονται δὲν εἶναι πιὰ καλυμμένα ἀλλὰ 
ὠμὰ καὶ χτυποῦν ἀκριβῶς τὸ στόχο τους. 
Τὴν παιδικὴ ψυχή.

5. «Μαγολογία» Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, Αθήνα 2006.
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Τηλεόραση καὶ τηλεοπτικὲς ἐκπομπές.

Ἡ Ἑλλάδα θεωρεῖται ἡ χώρα ποὺ οἱ κά
τοικοί της δαπανοῦν τὸν περισσότερο χρό
νο σὲ παρακολούθηση τηλεοπτικῶν ἐκπομ
πῶν, ἀπὸ κάθε ἄλλη χώρα τῆς Εὐρώπης. Σὰν 
ὄργανο ἐπικοινωνίας καὶ πληροφόρησης θὰ 
μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ἔχει τὸν πρωταγω
νιστικὸ ρόλο. Ἑπομένως ὁτιδήποτε προβάλ
λεται μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει ἄμεσα μεγάλες 
μάζες πληθυσμοῦ. Ὁ χῶρος τῆς «Νέας Ἐπο
χῆς» δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μὴ χρησιμοποιήσει 
αὐτὸ τὸ δημοφιλὲς μέσον. Θὰ ἐπικεντρωθοῦ
με κυρίως στὶς παιδικὲς ἐκπομπές. Ὅπως 
προείπαμε, ἡ ἐποχὴ τῆς ἀθωότητας ἔχει 
περάσει ἀνεπιστρεπτί. Ἀρκεῖ νὰ κάνουμε 
μία σύγκριση τῶν παιδικῶν ἐκπομπῶν τῆς 
10ετίας τοῦ ΄80 με τὴν σημερινὴ πραγματι
κότητα: ΄80 (1. «Μάγια ἡ Μέλισσα», 2. «Ὁ 
Παραμυθάς» μὲ τὸν Νίκο Πιλάβιο, 3. «Φρου
τοπία», 4. «Στρουμφάκια», 5. «Νὶλς Χόλγκερ
σον», 6. «Χάιντι», 7. «ΚάντυΚάντυ», 8. «Ρὸζ 
Πάνθηρας», 9. Sport Billy, 10. «Μπόλεκ καὶ 
Λόλεκ», 11. «Τὸμ καὶ Τζέρυ», 12. Looney 
Tunes κ.λπ.). Σήμερα τὰ παιδιά μας παρακο
λουθοῦν: 1. τὰ Pokemon καί τά Digimon (τὰ 
μικρὰ ζωάκια Πόκεμον στὴν ἀρχὴ φαίνον
ται ἀθῶα καὶ μετὰ ἐξελίσσονται σὲ τέρατα. 
Εἶναι προικισμένα μὲ ὑπερφυσικὲς καὶ παρα
φυσικὲς δυνάμεις μὲ ἀποτέλεσμα ὁ «κόσμος 
τῶν Πόκεμον» νὰ εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ, 
ὄχι ἁπλῶς φανταστικός, ἀλλὰ ἀποκρυφιστι
κὸς), 2. τὸ «ΓιούΓκίΟ» (παιχνίδι μὲ κάρτες 
καὶ τηλεοπτικές σειρές στίς ὁποῖες εἰκονίζον
ται τέρατα, δαίμονες καὶ ἀποκρυφιστικὰ 
σύμβολα. Πρόσφατα, μητέρα κατήγγειλε 
ὅτι στὸ Νηπιαγωγεῖο θεώρησαν καλὸ νὰ 
προβάλουν σὲ βίντεο τὶς πιὸ πάνω σειρὲς μὲ 
ἀποτέλεσμα τὸ παιδί της νὰ σταματήσει νὰ 
ζωγραφίζει ἀθῶα σχέδια καὶ νὰ ζωγραφίζει 
πλέον τέρατα). 3. Τίς «Μάγισσες» (ἐκπομπὴ 
γιὰ μεγάλους τηλεθεατὲς μὲ ἀπροκάλυπτη 
παρουσίαση μαγικῶν τεχνικῶν, ἐπικλήσεων, 
φίλτρων, παρουσία δαιμονικῶν μορφῶν καὶ 
κάθε εἴδους ἀποκρυφιστικῆς καὶ σατανιστι

κῆς πρακτικῆς). Καὶ ὅλα αὐτὰ σὲ ὧρες ὑψη
λότατης τηλεθέασης. Δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε 
σὲ πλῆθος ἄλλων παιδικῶν ἐκπομπῶν ποὺ 
προβάλλουν διάφορους τερατόμορφους καὶ 
σατανικοὺς ἥρωες δημιουργώντας αὐτὸ ποὺ 
ὀνομάζουμε ἐξοικείωση μὲ τὸν τρόμο καὶ 
τὴν ἀσχήμια. Οὔτε καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τέτοι
οι «ἥρωες» φιγουράρουν ὡς «στόλισμα» καὶ 
ἀξεσουὰρ πάνω σὲ πασχαλινὲς λαμπάδες.

Internet  Διαδύκτιο.

Τὸ σπουδαῖο αὐτὸ ἐργαλεῖο πληροφόρη
σης μπορεῖ, ὅπως εἶναι φυσικό, νὰ ὁδηγήσει 
τὰ παιδιὰ σὲ πολὺ ἐπικίνδυνες ἀτραπούς. Τὸ 
Διαδύκτιο εἶναι γεμάτο μὲ ἱστοσελίδες ποὺ 
παραπέμπουν σὲ χιλιάδες «Νέοἐποχήτικες» 
ὁμάδες, κινήσεις καὶ σέκτες. Οἱ πλέον ἐπι
κίνδυνες εἶναι αὐτὲς ποὺ προπαγανδίζουν 
τὸ σατανισμὸ καὶ τὴ μαγεία. Ἔτσι, μπορεῖ 
κανεὶς νὰ βρεῖ σὲ ἱστοσελίδα σατανιστικῆς 
ὁμάδας, ὑπὸ τὸν τίτλο «Νέα της Κόλασης», 
ποιοὶ εἶναι οἱ «Δέκα λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους 
εἶναι πολὺ θαυμάσιο νὰ εἶσαι σατανιστής». 
Καὶ βέβαια ὑπάρχει ἐκτενὴς ἀνάλυση γιὰ τὸ 
πῶς θὰ τὸ πετύχεις. Σὲ ἄλλη σελίδα διαβά
ζουμε: «Συμμετέχετε γιὰ νὰ προάγουμε τὶς 
μεθόδους καὶ νὰ γεννήσουμε ἕνα σατανικὸ 
ἔθνος μὲ τὸ νὰ προχωρήσετε στὶς ἐπίλεκτες 
δυνάμεις τῶν πιστῶν ὀπαδῶν τοῦ σατανᾶ… 
Ἔχει φτάσει ἡ ὥρα νὰ συντρίψουμε τὴ Χρι
στιανικὴ ὑποκρισία καὶ νὰ φέρουμε στὸ προ
σκήνιο τὴν κυριαρχία τοῦ σατανᾶ στὴ γῆ, 
νὰ φέρουμε τοὺς χριστιανοὺς γονατιστοὺς 
μπροστά μας, δηλαδὴ νὰ τοὺς ὑποτάξουμε 
καὶ νὰ τοὺς κυριεύσουμε…» Ἡ προσφορὰ 
μέσω τοῦ Internet ἐμπλουτίζεται ἀκόμη μὲ 
πολλὲς «ἀγγελίες» γιὰ ἀναζητήσεις φίλων 
σατανιστῶν ἢ μὲ τὴν προβολὴ τῶν προτιμή
σεών τους σὲ θυσίες, ἀκρωτηριασμούς, κανι
βαλισμό… μπάνιο σὲ αἷμα κατσίκας καὶ πῶς 
νὰ τὸ πίνει κανείς σὲ ἀνθρώπινο κρανίο»6. 
Ἐδῶ ἔχουμε μία ἀπὸ τὶς πιὸ σκληρὲς πλευ

6. Περιοδικὸ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ», Ἔκδοση Διορθόδοξος Σύνδε
σμος Πρωτοβουλιῶν Γονέων, τεῦχος 28, σελ. 56.
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ρὲς τοῦ Διαδυκτίου μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπει
ες στὸν εὐαίσθητο ψυχισμὸ τοῦ παιδιοῦ καὶ 
τῶν ἐφήβων.

Μουσική  
(Heavy metal, Black metal, Death metal).

Καὶ μόνο οἱ λέξεις χαρακτηρίζουν τὸ πε
ριεχόμενο αὐτῆς τῆς κατ’ εὐφημισμὸν ἀπο
καλούμενης μουσικῆς. Δυστυχῶς, ἀρκετοὶ 
νέοι μέσα στὴν ἐφηβική τους ἀναζήτηση 
καὶ ἀμφισβήτηση θεωροῦν ὅτι ἡ ἐνασχόλη
ση μὲ αὐτὸ τὸ εἶδος «μουσικῆς» ἀποτελεῖ 
ἕνα εἶδος ἐπανάστασης καὶ ἀπελευθέρωσης 
ἀπὸ τὸ κατεστημένο. Ἡ ἰδιαίτερη ἐμφάνιση 
ποὺ προκαλεῖ τὸ ντύσιμο, τὰ μαλλιά, καὶ 
οἱ ψυχεδελικὲς ἀπόκοσμες φιγοῦρες ποὺ εἰ
κονίζονται πάνω στὰ μαῦρα ροῦχα δίνουν 
τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ νεαρὸς ὀπαδὸς αὐτῆς 
τῆς νοοτροπίας βρίσκεται σὲ ἄλλο κόσμο 
ἐνίοτε ὄχι φυσιολογικό. Δὲν εἶναι λίγες οἱ 
φορὲς ποὺ αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἐνασχόληση 
μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει ἀκόμα καὶ στὸ σατανι
σμό, ἀφοῦ ἡ ὅλη ἀτμόσφαιρα, ἡ ἐμφάνιση 
τῶν συγκροτημάτων, τὸ περιεχόμενο τῶν 
τραγουδιῶν ἀλλὰ καὶ ἡ ὁμολογία τῶν «μου
σικῶν», παραπέμπουν σὲ αὐτόν. Διάσπαρ

τα παντοῦ εἶναι καὶ τὰ σατανιστικὰ σύμ
βολα: 1. Evilsing (ὁ γνωστὸς χαιρετισμὸς 
διπλώνοντας τὰ μεσαία δάχτυλα μὲ τὸν 
ἀντίχειρα καὶ ἐκτείνοντας τὰ δυὸ ἀκριανά. 
Ὁ χαιρετισμὸς αὐτὸς συναντᾶται σὲ ὅλα 
τὰ εἴδη τῆς metal μουσικῆς καὶ βέβαια ὡς 
σῆμα κατατεθὲν στὸ χῶρο τῆς thrash, death, 
black, gothic σκηνῆς. Προέρχεται ἀπὸ τὸ 
χῶρο τοῦ παγανισμοῦ τῶν Κελτῶν καὶ ἀπο
τελεῖ ἕνα εἶδος ὁμολογίας πρὸς τὸ σατανᾶ. 
2. Ἀνεστραμμένη πεντάλφα, 3. ἀνάποδος 
Σταυρός, 4. Corpsepaint (Εἰδικὸ μακιγιὰζ 
γιὰ τὶς συναυλίες μὲ ἄσπρο χρῶμα ποὺ δί
νει στὰ μέλη τοῦ συγκροτήματος τὴν ἐμφά
νιση πτώματος!). Ἀπ’ ὅλα αὐτὰ προκύπτει 
ἀβίαστα ἕνα ἐρώτημα: Ποιὰ παιδαγωγική, 
ψυχική, καὶ πολιτιστικὴ ὠφέλεια, μπορεῖ 
νὰ ἔχει ἕνας νέος ποὺ ἀσχολεῖται, ἐνίοτε μὲ 
πάθος μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴ «μουσική». 
Ἂν ἡ πραγματικὴ μουσική, σὲ ὅλα τὰ εἴδη 
καὶ τὶς ἐκφάνσεις της, κατατείνει στὴν ψυ
χικὴ ἀνάταση καὶ τὴν πρόκληση εὐφορίας 
καὶ πλούσιων συναισθημάτων, ἡ κατ’ εὐ
φημισμὸν metal μουσικὴ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρω
πο στὴν ἀποκτήνωση καὶ στὴν ἀπόλυτη 
διαστροφή.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

τοῦ κ. Ἀθανασίου Νεοφώτιστου, 
Ἐπίτιμου Προέδρου τῆς Π. Ε. Γ.

Συμπληρώθηκαν στίς 3 Μαΐου αὐτοῦ τοῦ 
ἔτους 10 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τῆς ἀείμνη
στης Ἀντωνίας πρεσβυτέρας τοῦ μακαριστοῦ 
πατρός Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, ἱδρυτοῦ 
καί πνευματικοῦ γέροντα τῆς Π.Ε.Γ.

Ἀπεβίωσε ἀκριβῶς ἕνα χρόνο μετά τήν 
μακαρία ἐκδημία τοῦ ἀειμνήστου συζύγου 
της, λαμπροῦ ποιμένος, ὁ ὁποῖος ἀνάλω
σε τή ζωή του «λαμπάδα καιομένη» στή 
διακονία τῶν πλανεμένων ἀδελφῶν μας. 

Στό θαυμάσιο βιβλίο του «Τό νόημα τῆς 
ζωῆς στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας» γράφει 
γιά τή διακονία αὐτή (σελ. 415). «Μέσα 
στόν πνευματικό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας οἱ 
Χριστιανοί ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα κάτω 
ἀπό τήν Κεφαλή, τόν Χριστό· εἶναι μέλη 
Χριστοῦ καί ἀλλήλων μέλη. Ἡ ΦΡΟΝΤΙ
ΔΑ γιά ἕνα “ἐλάχιστο” ἀπό τά μέλη αὐτά, 
ἀποδίδεται στήν ἴδια τήν Κεφαλή τό ἴδιο 
καί ἡ περιφρόνηση τῶν μελῶν ταυτίζεται 
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μέ τήν περιφρόνηση τῆς Κεφαλῆς, δηλαδή 
τοῦ Χριστοῦ».

Ὅσοι γνωρίσαμε ἀπό κοντά τήν πρεσβυτέ
ρα Ἀντωνία, θά διατηροῦμε πάντοτε στή μνήμη 
μας ζωντανή τήν ὑπέροχη αὐτή σύντροφο τοῦ 
γέροντα μας, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ὁ πιό πολύτιμος 
βοηθός του καί ἀθόρυβος, ἀλλά ἀποτελεσματι
κότατος συνεργάτης του. Μέ πολλή ταπείνωση 
καί ξεχωριστή εὐλογημένη ἀφοσίωση, τοῦ συμ
παραστάθηκε, ἀθέατα ἀπό τόν πολύ κόσμο, 
στό πολύπονο, πολύμοχθο, καί πολύπαθο ἔργο 
του. Ἡ ἴδια μοῦ ἔλεγε κάποτε, μ́  ἐκεῖνο τό ἀξε
πέραστο, ἀνεπιτήδευτο ἀγγελικό γέλιο της, ὅτι 
ὅταν τήν γνώρισε ὁ Δεσπότης Γερμανίας μετά 
τή χειροτονία τοῦ ἀντρός της, τῆς εἶπε: «Δέν 
θά ἀναμειγνύεσαι στό ἔργο τοῦ π. Ἀντωνίου 
γιατί πολλές πρεσβυτέρες δείχνουν πολυπραγ
μοσύνη καί ὑπερβάλλοντα ζῆλο «χωρίς ἐπίγνω
ση» καί δημιουργοῦν δυσχέρειες τῶν ἐγγάμων 
ποιμένων στήν ἄσκηση τῆς διακονίας τους καί 
προξενοῦν ἔριδες καί παρεξηγήσεις μεταξύ 
τῶν πιστῶν». Κι ἐγώ, πρόσθεσε, τηρώντας τήν 
ἐντολή τοῦ Δεσπότη, δέν ἀναμείχθηκα ποτέ 
στό ἔργο τοῦ ἀντρός μου. Ἔλεγε αὐτά τά σπου
δαῖα λόγια τόσο ἁπλᾶ μέ τήν ἀπαλή γλυκιά 
φωνή της, πού σοῦ προξενοῦσε δέος καί νοερά 
ὑποκλινόσουν μπροστά της.

Θά νόμιζε, ὅποιος δέν τήν γνώριζε καλά, 
ὅτι ἔζησε στήν ἀφάνεια, καθηλωμένη ἀπό 
τήν ἰσχυρή προσωπικότητα τοῦ ἀντρός της. 
Ἡ ἄφωνη ὅμως ὡς πρός τόν κόσμο, παρουσία 
της ἦταν ἑκούσια ἐπιλογή της. Βοήθησε πολλα
πλᾶ τό ἔργο τοῦ πατρός, χωρίς νά προκαλεῖ, 
καί νά δίνει ἀφορμές γιά παρερμηνεῖες καί πα
ρεξηγήσεις. Ὁ ἴδιος ὁ πατήρ μοῦ εἶχε κάποτε 
εἰπεῖ πόσο πολύτιμη συνεργάτης του ἦταν ἡ 
πρεσβυτέρα Ἀντωνία καί ὅτι χωρίς αὐτή ἴσως 
νά μή μποροῦσε νά ἐκπληρώσει ἐπαρκῶς τά 
διακονήματά του. Σέ μία ἔκθεση πού ὑπέβαλε 
ἀπό τήν Γερμανία, τό Δεκέμβριο τοῦ 1962, 
στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, γράφει γιά τήν 
πρεσβυτέρα του σέ μιά παράγραφο τοῦ πολυ
σέλιδου κειμένου του: «Ἡ πρεσβυτέρα, Πανα
γιώτατε πάτερ καί Δέσποτα, ἀποτελεῖ πολύτι
μο βοηθό μου στήν Ὀρθόδοξη διακονία μου. 

Ὅταν ἀπουσιάζω, σέ διάφορες ἀποστολές, ἡ 
πρεσβυτέρα δέχεται στό σπίτι μας τούς Ὀμο
γενεῖς, οἱ ὁποῖοι προστρέχουν καί ζητοῦν τή 
βοήθειά μας, γιά διάφορες ὑποθέσεις πού τούς 
ἀπασχολοῦν. Ἔρχονται ἀπό πολύ μακρυνές 
περιοχές ἀδελφοί, πού ἀντιμετωπίζουν περι
πτώσεις ἀσθενειῶν καί ἐργασίας». Σέ ἄλλο ση
μεῖο τοῦ κειμένου ἀναφέρει: «Ἡ πρεσβυτέρα 
ἔχει ἀναλάβει τή γερμανική ἀλληλογραφία, τή 
δακτυλογράφηση ὅλων τῶν γερμανικῶν κειμέ
νων, τήν τηλεφωνική ὑπηρεσία, τή φροντίδα 
γιά τούς ἐπισκέπτας, τούς προσκεκλημένους 
καί ὅσους καταφεύγουν στό σπίτι μας ζητῶν
τας τή βοήθειά μας».

Ὅλες αὐτές τίς ὑπηρεσίες τίς προσέφερε 
ἡ πρεσβυτέρα, χωρίς τόν παραμικρό μισθό. 
Ἡ ἀγάπη καί τῶν δύο γιά τούς Ἕλληνες τῆς 
κάτω Σαξωνίας κατανικοῦσε ἀνυπέρβλητα ἐμ
πόδια καί δυσκολίες οἰκονομικῆς φύσεως στήν 
παροχή ὅποιας βοηθείας εἶχαν ἀνάγκη οἱ Ὁμο
γενεῖς μας ἐκεῖ. Καί εἶχαν οἰκονομικές δυσκολί
ες τεράστιες. Γράφει στήν ἔκθεσή του ὁ πατήρ: 
«Ἐπιτρέψτε μου, Παναγιώτατε, νά σᾶς πληρο
φορήσω ὅτι κατά τούς μῆνες Μάρτιο καί Ἀπρί
λιο (1962) στερήθηκε ἡ οἰκογενειά μου, ἀκόμη 
καί τίς ἅγιες μέρες τοῦ Πάσχα, ἀκόμα καί ἀπό 
τά πλέον ἀπαραίτητα μέσα ζωῆς».

Ἀλλά δέν τούς πτοοῦσαν οἱ δυσκολίες, οἱ 
ἀντιξοότητες, οἱ ἀνέχειες. Ὑπῆρχε τό λιμάνι, 
ἡ οἰκογένεια, ὑπῆρχε ἡ ἤρεμη ἀγκαλιά τῆς 
πρεσβυτέρας πού ἀπάλυνε ὅλες τίς δύσκολες 
καταστάσεις. Ὁ πατήρ Ἀντώνιος στήν ἔκθεσή 
του πρός τόν Πατριάρχη γράφει: «Ὁ λιμήν 
σωτηρίας τοῦ ἔγγαμου Κληρικοῦ, Παναγιώτα
τε, εἶναι ἀναμφίβολα, ἡ οἰκογενειά του». Καί 
ἐννοοῦσε ἀσφαλῶς λιμένα σωτηρίας γιά τόν 
ἴδιο τήν πρεσβυτέρα του.

Σκεφτόμουν, ὅταν τούς ἔβλεπα μαζί στό 
σπίτι τους, πῶς τά οἰκονομεῖ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. 
Καί ἀναλογιζόμουν πῶς θά ἦταν τά πράγματα 
ἄν ἀποτύγχανε ἡ προσπάθειά τους νά διαβεῖ 
ἡ πρεσβυτέρα τήν πύλη τοῦ τείχους τοῦ Βερο
λίνου ἀπό τό Ἀνατολικό πρός τό Δυτικό μέ
ρος, χωρίς τά ἀπαιτούμενα «χαρτιά» πού τῆς 
ἀρνοῦνταν οἱ ἀνατολικές ἀρχές. Διηγόταν ἡ 
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ἴδια πῶς ἔγινε ἡ «ἀπόδρασή» της, μέ τό τέχνα
σμα πού σοφίστηκε ὁ πατήρ Ἀντώνιος, γιά νά 
περάσει μαζί του τήν αὐστηρά φρουρούμενη 
πύλη. Τῆς εἶπε: Θά προχωρήσεις ἐσύ μπροστά 
ἀνάμεσα στό πολύ πλῆθος κι ὅταν φθάσεις 
στούς φρουρούς θά δείξεις ἐμένα πού θά εἶμαι 
πιό πίσω, καί θά πεῖς τά ἔχει ὁ ἄντρας μου τά 
διαβατήρια. Ἔτσι καί ἔγινε. Ἡ Ἀντωνία πέρα
σε πρός τήν ἐλεύθερη Δύση κι ὅταν ἔφθασε ἡ 
σειρά τοῦ πατρός (ἦταν τότε λαϊκός), ἔδωσε 
τό διαβατήριό του καί σάν τοῦ ζήτησαν τά 
ἔγγραφα γιά τήν Ἀντωνία, τούς εἶπε, ὅτι δέν 
τήν ξέρει τήν Κυρία καί προφανῶς ἡ Κυρία 
θά τούς ἔδειξε κάποιον ἄλλον. Ἦταν πλέον 
ἀργά γιά τούς φρουρούς νά τήν ἀναζητήσουν. 
Ἡ Ἀντωνία εἶχε πλέον φθάσει σέ ἀσφαλῆ πε
ριοχή καί σέ λίγο καταφθάνει κι ὁ πατήρ καί 
μαζί χέριχέρι θά περάσουν ὅλη τήν μετέπειτα 
ζωή τους κάποτε πολύπονη καί πολύμοχθη, 
γεμάτη ὅμως πνευματικές ἀνατάσεις καί θεάρε
στες προσφορές. Τό διηγόταν τό περιστατικό 
ἡ Πρεσβυτέρα καί γελοῦσε, γελοῦσε καί χαρο
ποιοῦσε ὅλους ὅσους τήν ἄκουγαν.

Λένε μερικοί ὅτι εἶχε ὅλες τίς ἀρετές τοῦ 
τέλειου ἀνθρώπου. Ναί εἶναι ἀλήθεια αὐτό, 
ἀλλά δέν ἀρκεῖ αὐτό ὅταν δέν τίς ἐπισκιάζει 
ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου, μετά ἀπό ἀληθινή πί
στη καί ἀφοσίωση σ’ Αὐτόν. Γράφει ὁ πατήρ 
Ἀντώνιος στό βιβλίο του «Τό νόημα τῆς ζωῆς 
στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας»: «Οἱ ἀρετές χωρίς 
τή χάρη, εἶναι νεκρές καί διαχωρισμένες ἡ 
μία ἀπό τήν ἄλλη σάν τά νεκρά μέλη. Ὅμως 
τό Ἅγιο Πνεῦμα τίς ἑνώνει μέ τήν ἀγάπη στόν 
Θεό καί ζωοποιεῖ τόν ἄνθρωπο. Γιά νά ἔχουν 
ἀξία οἱ ἀρετές πρέπει νά γίνονται στό ὄνομα 
τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἔρχεται ἡ χάρη καί τίς ζω
ογονεῖ καί τίς κάνει Θεϊκές ἀρετές καρπούς 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Ἡ πρεσβυτέρα Ἀντωνία ἦταν γυναίκα μέ 
βαθιά ἀφοσίωση, ἄνθρωπος μεγάλης ἀγάπης 
καί ὁλοκληρωτικῆς προσφορᾶς. Δέν σκεφτό
ταν τόν ἑαυτό της, ἀλλά τούς ἄλλους πού 
εἶχε γύρω της, ἀλλά καί μακριά της. Δέν πῆγε 
διακοπές ποτέ, δέν ἤξερε τί εἶναι διασκέδαση 
ἔξω ἀπό τό σπίτι της καί τήν οἰκογενειά της, 

δέν σταμάτησε ποτέ νά προσφέρει. Ἐξόδους 
ἀπό τό σπίτι ἔκανε μόνο γιά νά πάει στήν 
Ἐκκλησία ἤ νά ἐπισκεφτεῖ τά σχολεῖα, πού 
φοιτοῦσαν τά παιδιά της γιά νά μάθει γιά τήν 
προοδό τους ἤ γιά νά κάνει τίς ἀναγκαῖες προ
μήθειες. Μόνη της ἀπόλαυση καί ἱκανοποίηση 
ἦταν τό δόσιμο τῆς ψυχῆς καί τῆς ὕπαρξής της 
στίς ἀνάγκες τοῦ πατρός καί στίς ἀπαιτήσεις 
τῶν παιδιῶν της. Γι’ αὐτό τόν ἑκούσιο ἐγκλει
σμό της δέν παραπονέθηκε ποτέ, δέν ἐξεδήλω
σε καί τόν παραμικρό γογγυσμό. Πάντα μέ τό 
χαμόγελο στό πρόσωπό της καί μέ τή γλυκιά 
κουβέντα στό στόμα της. Σ’ ὅλη τήν πολύχρο
νη γνωριμία μας καί στίς καθημερινές σχεδόν 
συναντήσεις μας δέν ἄκουσα ἀπό τά χείλη 
της κάποιο παράπονο, κάποια δυσανασχέ
τηση οὔτε καί κατά τά πολύπαθα τελευταῖα 
χρόνια τῆς ζωῆς της. Μόνο μιά φορά, ὅταν 
ἤμασταν στήν ἀναμονή τοῦ χειρουργείου πού 
χειρουργοῦνταν ὁ μακαριστός πατήρ εἶπε λυ
πημένα: «Τόν τελευταῖο καιρό μᾶς βρῆκαν 
πολλά κακά μαζεμένα». Ἀμέσως ὅμως σάν 
νά μιλοῦσε μόνη της καί νά προσεύχοταν εἶ
πε: «γεννηθήτω τό θέλημα Του», καί κοίταξε 
πρός τόν οὐρανό, γιά νά προσθέσει σέ λίγο μέ 
πολλή ἁπλότητα τό ἑξῆς καταπληκτικό: «Καί 
τά καλά ὁ Κύριος μᾶς τά στέλνει μαζεμένα». 
Τό πρόσωπό της φωτίστηκε καί χαμογέλασε, 
ὅπως χαμογελοῦν τά παιδιά στόν ὕπνο τους, 
μιλῶντας μέ τόν ἄγγελό τους.

Ἡ πρεσβυτέρα ἔλεγε πολύ σπουδαῖα λόγια· 
ἁπλᾶ καί ἀνεπιτήδευτα, ὅπως θά μιλοῦσε γιά 
τόν καιρό ἤ γιά τίς καθημερινές της ἀσχολίες. 
Θά ἀναφέρω μερικές μόνο ρήσεις της, ἰδίως σέ 
στιγμές δύσκολες, πού μοῦ προξένησαν βαθύ
τατη ἐντύπωση, δέος καί θαυμασμό. Λίγες μέ
ρες πρίν τήν κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου πατρός, 
μοῦ εἶπε μέ σιγανή φωνή γεμάτη περισυλλογή: 
«Θά πῶ στά παιδιά μου, ὅτι δέν τόν χάσαμε, 
ἀλλά ὅτι πρέπει νά δοξολογοῦμε τό Θεό πού 
τόν εἴχαμε. Νά λέμε στίς προσευχές μας συ
νεχῶς: Δόξα Σοι, Θεέ μου, πού μᾶς χάρισες 
αὐτό τό δῶρο νά τόν ἔχουμε στή ζωή μας καί 
πρίν καί τώρα καί πάντα». Καί τά εἶπε ὅλα 
αὐτά, ἁπλᾶ, ταπεινά καί χωρίς πάθος.
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ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ*

τοῦ κ. Κωνσταντίνου Χολέβα,  
πολιτικοῦ ἐπιστήμονος

(γ΄ μέρος)
Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἔχουμε τὸ παράδειγ

μα –ἐπειδὴ μερικοὶ λένε ἡ Γαλλία, τὸ οὐδετε

* Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία του στό Σεμινάριο Ὀρθοδό
ξου Πίστεως, πού γίνεται κάθε Κυριακή στό Ἐνοριακό Κέ
ντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ ὁμωνύμου προα
στείου, ἀπό 11.30’ π.μ. ἕως 1 μ.μ.

ρόθρησκο σχολεῖο... μὰ ἡ Γαλλία εἶναι ἡ ἐξαί
ρεση. Εἶναι ἕνα λάθος τῆς Ἱστορίας. Εἶναι μία 
χώρα ἡ ὁποία ἔφτιαξε κράτος πολεμώντας 
ἐναντίον τῆς Καθολικῆς ἐκκλησίας, τὸ 1789. 
Ἐμεῖς τί φταῖμε; Ἐμεῖς κάναμε κράτος πολε

Στό τέλος τῆς πολύμηνης, πολύπονης δοκιμα
σίας της εἶπε μιά στιγμή στά παιδιά της: «Γιατί 
παιδιά μου μᾶς ἀγαπάει τόσο πολύ ὁ Κύριος;». 
Μέσα στούς πόνους της καί τήν ἀγωνία της εἶχε 
ἔντονη τήν παρουσία τοῦ Κυρίου μας, βρίσκον
ταν συνεχῶς στήν ἀγκαλιά Του κι αὐτό τῆς 
ἔφερνε ἀνείπωτη χαρά στήν πιό δύσκολη ὥρα 
τῆς ζωῆς της, ὅπως καί κάθε ἀνθρώπου.

Ἦταν Μεγάλο Σάββατο, βράδυ, τρεῖς μέρες 
πρίν τήν κοίμησή της. Ἐμπιστευτικά μοῦ εἶπε 
κάτι, πού ἔμεινε στήν καρδιά μου ὡς τώρα 
πολύτιμο μυστικό. Ὁ πατήρ Ἀντώνιος εἶχε 
καθιερώσει στίς κηδεῖες νά προσφέρουν ὅσοι 
θέλουν ἀντί λουλουδιῶν χρήματα γιά τήν ἐνί
σχυση τοῦ ποιμαντικοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἔργου. 
Ἡ πρεσβυτέρα μοῦ ζήτησε νά διαθέσει ἡ Π. 
Ε. Γ. ἕνα ποσό ἀπό τά χρήματα πού θά μαζευ
τοῦν στήν κηδεία της γιά φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. Ἀμέσως μετά προσπάθησε νά κάνει 
τό σταυρό της. Τή βοήθησα νά μήν πονέσει τό 
σπασμένο ἀπό τήν ἀρρώστια χέρι της. Μόλις 
τελείωσε εἶπε μέ ἀνακούφηση «Δόξα Σοι ὁ Θε
ός» καί χαμογέλασε κοιτάζοντας βαθιά στόν 
οὐρανό ἀπό τό παράθυρο.

Ζήτησε καί κάτι ἄλλο σάν τελευταία της 
ἐπιθυμία. Νά βάλουν ὅταν θά τήν ἑτοιμάσουν 
γιά τό τελευταῖο ταξίδι της, νά κρατᾶ στά χέ
ρια της τόν ξύλινο σταυρό, πού δέν τόν εἶχε 
ἀποχωριστεῖ ποτέ. Εἶπα μέσα μου, ὅταν εἶδα 
τό σταυρό ἀνάμεσα στά ἀσάλευτα χέρια της: 

«Ἐσύ Κυρά μας, δέν ἔχεις ἀνάγκη κάποιου 
σημείου ἀναγνώρισης γιά νά σοῦ ἐπιτραπεῖ 
ἡ εἴσοδος. Γιά σένα οἱ θῦρες τοῦ Παραδείσου 
θά εἶναι ὁλάνοικτες καί ἄγγελοι χαρούμενοι 
θά σέ ὑποδεχτοῦν. Καί θά σέ περιμένει ὁ πα
τήρ, μέ τό Σταυρό στό χέρι καί φορεμένο τό 
πετραχήλι, νά σέ ὁδηγήσει στόν Δεσπότη Χρι
στό. Εὐλογημένη στιγμή. Γι’ αὐτή τή στιγμή 
ἑτοιμάστηκες σ’ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή σου, γιά 
ν’ ἀπολαύσεις αἰώνια τόν Παράδεισο, ὅπου 
τῶν ἑορταζόντων ὁ ἦχος εἶναι ἀκατάπαυστος 
καί ἀπέραντος ἡ ἡδονή τῶν καθορώντων τοῦ 
προσώπου τοῦ Κυρίου τό ἄρρητον κάλλος».

«Σέ παρακαλοῦμε, Πρεσβυτέρα, τώρα πού 
ἔχεις παρρησία ἐνώπιον τῆς μητέρας τοῦ Κυρί
ου μας νά προσεύχεσαι καί νά πρεσβεύεις γιά 
μᾶς τούς ἁμαρτωλούς νά μᾶς συγχωρήσει καί 
νά μᾶς ἐλεήσει ὁ Κύριος».

Υ. Γ. Τό φτωχό αὐτό ἄρθρο δέν ἔχει αὐστη
ρούς κανόνες δομῆς τῶν κειμένων, ὅπως μᾶς 
τούς ἐδίδαξαν οἱ περίφημοι Ἑλληνιστές Διδά
σκαλοι τῆς ἐποχῆς μου. (Τό εἶδος αὐτό τείνει 
δυστυχῶς νά ἐκλείψει τοῦτο τόν καιρό).

Ταπεινά προσπάθησα νά προσφέρω λίγα 
ρινίσματα ἀπό τή χρυσοφόρα καρδιά τῆς πρε
σβυτέρας Ἀντωνίας Ἀλεβιζοπούλου, ἡ ὁποὶα 
ὑπῆρξε γιά ὅσους εἴχαμε τήν τύχη νά τήν 
γνωρίσουμε, πηγή παρηγοριᾶς καί καρτερίας 
στήν πορεία τῆς ζωῆς μας.
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μώντας χέρι μὲ χέρι μὲ τὸν παπὰ καὶ μὲ τὸν 
Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη 
πίστη καὶ οἱ ἀγωνιστές μας ἤθελαν νὰ κάνουν 
ἕνα κράτος ποὺ οἱ ἴδιοι λένε, τὸ ἤθελαν Ὀρθό
δοξο. Γιατί νὰ πάρω τὸ πρότυπο τοῦ Γάλλου 
ἐπαναστάτη, ὁ ὁποῖος εὕρισκε παπὰ καὶ τοῦ 
ἔβαζε μία πέτρα στὸ λαιμὸ καὶ τὸν ἔπνιγε, σ’ 
ἕνα κλῖμα φανατικοῦ ἀθεϊσμοῦ, ποὺ ἄλλαξαν 
καὶ τοὺς μῆνες γιὰ νὰ μὴν εἶναι Χριστιανικοὶ 
καὶ τὸ ἑορτολόγιο, γιὰ μία δεκαετία;

Πᾶμε καὶ στὴ Γερμανία. Γιατί, δηλαδή, 
πρέπει νὰ πάρω τῆς Γαλλίας, τὸ μοναδικὸ 
στὴν Εὐρώπη παράδειγμα; Στὴ Γερμανία τὰ 
βιβλία γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τὸ 
γράφουν οἱ ἴδιες οἱ Ἐκκλησίες. Δηλαδή, οἱ 
δυό, οἱ ἐπικρατοῦσες: στὸ Νότο ἡ Ρωμαιοκα
θολική, στὸ Βορρᾶ ἡ Λουθηρανική. Καὶ διὰ 
νόμου ἡ ἐκκλησία ἔχει δικαίωμα ὄχι μόνο νὰ 
γράφει τὰ βιβλία ἀλλὰ νὰ ἐλέγχει καὶ τοὺς 
διδάσκοντες. Στὴν Ἑλλάδα, τόλμησε ἡ Ἐκ
κλησία –ἡ ὁποία ἔχει δικαίωμα, βάσει τοῦ 
Νόμου νὰ ἔχει λόγο γιὰ τὸ δογματικὸ περιε
χόμενο τῶν Θρησκευτικῶν, τῶν βιβλίων τῶν 
σχολικῶν τόλμησε, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία νὰ 
πεῖ τὴν ἄποψή της κι ἀμέσως βγῆκαν κάποι
οι νὰ ποῦν «μιλάει ἡ Ἐκκλησία, ἀφορίζει...». 
Δὲν ἀφορίζει, τὸν λόγο της θὰ πεῖ. Ἔχει 
δικαίωμα τὸ ὁποιοδήποτε σωματεῖο στὴν 
Ἑλλάδα νὰ βγάζει ἀνακοινώσεις, νὰ ἔχει ἀπό
ψεις... Δὲν θὰ μιλήσει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος γιὰ τὰ 
βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν; 

Κι ὁμολογῶ ὅτι μὲ πῆραν καὶ φίλοι θεολό
γοι καὶ μοῦ εἴπανε «μά, στὸ βιβλίο τῆς Β΄ Γυ
μνασίου λέει “Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Μαρίας”». 
Μά, πρὸς Θεοῦ, τόσο κακὸ ἦταν νὰ πεῖ «...τῆς 
Θεοτόκου»; Στῆς Γ΄ Γυμνασίου ἀφαιρέθηκαν 
οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες! Μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι οἱ 
σελίδες πρέπει νὰ εἶναι 150 ὅλες κι ὅλες. Μά, 
αὐτὸ ἦταν τὸ πρόβλημα; Κόψε μία εἰκόνα, 
κόψε κάτι ἄλλο ἀπ’ τὸν πρόλογο. Δηλαδή, 
οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἔπρεπε νὰ φύγουνε γιὰ νὰ 
εἶναι 150. Κι ἂν ἦταν 152 σελίδες, δηλαδή, τί 
ἔγινε; Χάθηκε ὁ κόσμος, μὲ τὶς σελίδες;

Μαθαίνω μὲ χαρά, ὅτι ὑπάρχουν στὸ Δη
μοτικὸ καινούργια βιβλία Θρησκευτικῶν τὰ 

ὁποία ἔχουν ἀξιόλογα στοιχεῖα. Ἡ συζήτηση 
ποὺ γίνεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἀφορᾶ 
στὴν κριτικὴ ποὺ ἔγινε προσφάτως γιὰ τὰ 
βιβλία τῶν τριῶν τάξεων τοῦ Γυμνασίου. Τὸ 
λέω αὐτὸ ἐπειδὴ κάποιοι ἄνθρωποι ποὺ ἔγρα
ψαν βιβλία γιὰ τὸ Δημοτικό μου εἶπαν «μή 
μας βάζετε κι ἐμᾶς στὸ ἴδιο τσουβάλι. Ἐμεῖς 
προσπαθήσαμε νὰ γράψουμε κάποια βιβλία 
ποὺ νὰ ἔχουν Ὀρθόδοξο περιεχόμενο». Δὲν 
ἀντιλέγω, σαφῶς θὰ ὑπάρχουν καὶ ἄνθρωποι 
ποὺ κάνουν καλὴ δουλειά. Ὅμως, ὅταν βλέ
πεις τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες νὰ βγαίνουν ἀπ’ τὸ 
σχολικὸ βιβλίο ἢ ὅταν ἀκοῦς «ὁ Εὐαγγελισμὸς 
τῆς Μαρίας» καὶ θεολόγος νὰ μὴν εἶσαι, ἁπλὸς 
πιστὸς νὰ εἶσαι, λὲς «κάτι δὲν πάει καλά».

Ἔρχομαι καὶ στὸ θέμα τῆς Ἱστορίας, διότι 
τὸ θέμα μας εἶναι: «Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνι
σμὸς στὴ ζωὴ καὶ στὰ βιβλία τοῦ σχολείου». 
Τὸ Σύνταγμα ὁμιλεῖ καὶ γιὰ ἐθνικὴ συνείδη
ση, τήν ὁποία πρέπει νὰ καλλιεργεῖ ἡ παι
δεία. Καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ ἀκόμη σύνταγμα 
ποὺ δὲν ἔχει ψηφιστεῖ καὶ μπορεῖ ποτὲ νὰ 
μὴν ψηφιστεῖ λέει ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση 
σέβεται τὴν ἐθνικὴ καὶ πολιτιστικὴ ταυτότη
τα τῶν λαῶν ποὺ τὴν ἀποτελοῦν.

Μὲ δυὸ τρόπους τὸ σχολεῖο μπορεῖ νὰ 
καλλιεργήσει τὴν ἐθνικὴ συνείδηση: 1) Μὲ 
τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας, βεβαίως καὶ μὲ τὰ 
Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ καὶ μὲ ἄλλα μαθήματα, 
ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν Ἱστορία. Ἀφῆστε, τὴν 
Γεωγραφία τὴν ἔχουν διαλύσει. Τὸ παιδὶ δὲν 
ξέρει ποὺ εἶναι ἡ Λάρισα καὶ μαθαίνει 5 σελί
δες, πὼς κάνουν οἱ Ἐσκιμῶοι τὰ ἰγκλού! Ἐν 
πάσῃ περιπτώσει, δὲν ξέρουμε γιατί χρειάζε
ται αὐτό, ἀλλά, τὴ Λάρισα δύσκολα θὰ τὴν 
βρεῖ στὸ χάρτη. Ἡ Ἱστορία, λοιπόν, εἶναι τὸ 
βασικὸ μάθημα ποὺ καλλιεργεῖ ἐθνικὴ συνεί
δηση. Ἄλλοι τρόποι εἶναι: Ἐθνικὲς γιορτὲς 
καὶ βεβαίως οἱ παρελάσεις. Ξεκινᾶμε ἀπὸ τὶς 
παρελάσεις· μᾶς λένε ὁρισμένοι, κάθε φορὰ 
ποὺ ἔχουμε 28 Ὀκτωβρίου, 25 Μαρτίου ὅτι εἶ
ναι κατάλοιπο τῆς δικτατορίας Μεταξᾶ οἱ μα
θητικὲς παρελάσεις. Σᾶς πληροφορῶ ὅτι γιὰ 
μία ἀκόμη φορά ὅλοι αὐτοὶ πιάνονται ἀδιά
βαστοι. Ὅπως μᾶς ἔλεγαν ὅτι τὸ θρήσκευμα 
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στὶς ταυτότητες τὸ ἔφεραν οἱ Γερμανοὶ καὶ 
τὴν ἑπόμενη ἡμέρα βγῆκε Μητροπολίτης ἢ 
Βουλευτὴς στὴν τηλεόραση μὲ ταυτότητα 
τοῦ 1918 ποὺ εἶχε θρήσκευμα καὶ πάλι ψεύ
δονται. Ἔχω βρεῖ κι ἂν εἴχαμε τηλεόραση θὰ 
τὸ ἔδειχνα, φωτογραφίες, Ἑλληνικὰ σχολεῖα 
νά παρελαύνουν στὴν Ἀδριανούπολη, τέλη 
19ου αἰῶνος –προσέξτε, ἐπὶ Ὀθωμανῶν κι 
ἀρχὲς 20ου αἰῶνος. Ἀκόμη καὶ Ὀθωμανοὶ 
ἀνέχονται κι ἔχω τὴν φωτογραφία τοῦ σχο
λείου τῆς Ἀδριανουπόλεως, τὴν δημοσιεύει 
ὁ καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Βακαλόπουλος 
στὸ βιβλίο του «Θράκη», παρέλαση Ἑλληνι
κῶν σχολείων. Καὶ γράφει μάλιστα, ἡ παρα
πομπή: «Ἦταν περήφανα τὰ Ἑλληνόπουλα 
διότι ἔκαναν τὶς καλύτερες παρελάσεις». Τὰ 
σχολεῖα ἔκαναν ἀνταγωνισμὸ παρελάσεων.

Ἄλλη ἀπόδειξη: 1921. Ὁ ἐθνοϊερομάρτυς 
Χρυσόστομος, τότε Μητροπολίτης Σμύρνης, 
τὸν ὁποῖο τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας ὡς ἅγιο, ὀρ
γανώνει παρέλαση τῶν μαθητῶν στὸ στάδιο 
τῆς Σμύρνης. Μαθητικὴ παρέλαση μὲ βῆμα.
Ὑπερήφανα τὰ παιδιά. Ἄρα πολὺ πρὶν ἀπὸ 
τὸ ’36 ὑπῆρχαν παρελάσεις. Καὶ στὸ κάτω, 
κάτω καὶ στὴν Κύπρο ποὺ ρώτησα, πολὺ 
πρὶν ἀπὸ τὸ ’36 εἶχαν παρελάσεις τὰ Ἑλληνι
κὰ σχολεῖα. Γιὰ νὰ δείχνουν στὴν Ἀγγλοκρα
τία ὅτι, ναί, εἴμαστε ἐδῶ καὶ κρατᾶμε τὴν 
Ἑλληνικὴ σημαία.

Κάτι ποὺ τὸ ἀνέχθηκαν οἱ Ὀθωμανοὶ καὶ 
οἱ Βρετανοὶ ἀποικιοκράτες θὰ τὸ καταργή
σουν οἱ Ἕλληνες προοδευτικοί; Ἂν εἶναι δυ
νατόν; Εἶναι πρόοδος αὐτό; Εἶναι πρόοδος; 
Καὶ λένε, δηλαδή, ὅτι τὰ παιδάκια γίνονται 
ρομπὸτ κ.λπ. Τί εἶναι ἡ παρέλαση; Εἶναι 
συνεργασία, συντονισμός, αὐτοπειθαρχία... 
Δὲν εἶναι χρήσιμα γιὰ τὴ ζωή τους; Ὅταν 
μεγαλώσει ὁ ἄλλος, ὅταν γίνει γιατρὸς καὶ 
χειρουργεῖ δὲν πρέπει νὰ ἔχει αὐτοπειθαρχία 
καὶ νὰ εἶναι συντονισμένος μὲ τοὺς γύρω του; 
Ὁποιαδήποτε δουλειὰ καὶ νὰ κάνει, εἶναι 
κακό, δηλαδή, ὅτι ἔμαθε τὴν πειθαρχία στὴν 
παρέλαση; Ἂν καὶ τώρα τελευταῖα βλέπω 
καὶ μία χαλάρωση νὰ ὑπάρχει σ’ ὅλα αὐτὰ 
τὰ ὁποῖα συνθέτουν μία παρέλαση.

Δὲν εἶναι, λοιπόν, κατάλοιπο αὐταρχικῶν 
καθεστώτων. Εἶναι ἡ ἀνάγκη τοῦ Ἑλληνικοῦ 
λαοῦ νὰ δηλώσει ὅτι καὶ ἡ νεολαία συμμετέ
χει στὶς ἐθνικὲς ἑορτές. Διότι καὶ νέοι πολέ
μησαν. Ὁ Ἱερὸς Λόχος τὸ ’21 δὲν ἦταν νέα 
παιδιά; Στὴν πανεθνικὴ ἀντίσταση ἐναντίον 
τῶν Γερμανοϊταλῶν κατακτητῶν, δὲν εἴχαμε 
παιδιά; Παντοῦ, στὸν Κυπριακὸ ἀγώνα δὲν 
εἴχαμε ἐφήβους; Αὐτὸ εἶναι παρέλαση. Τιμῶ 
τὴ νεολαία ποὺ ἀγωνίστηκε στοὺς ἐθνικοὺς 
ἀγῶνες.

Πᾶμε στὸ σχολικὸ βιβλίο, τὸ περίφημο 
τῆς 6ης Δημοτικοῦ. Θὰ μοῦ πεῖτε, μόνο αὐτὸ 
εἶναι τὸ πρόβλημα; Ἔ, νὰ σᾶς πῶ, ἐγὼ αὐτὸ 
πρόλαβα νὰ διαβάσω. Δὲν πρόλαβα ὅλα τὰ 
καινούργια βιβλία νὰ τὰ δῶ,γιατί ἦλθαν πολ
λὰ καὶ μαζεμένα.

Τὸ βιβλίο τῆς 6ης δημοτικοῦ, «Ἱστορία 
στὰ νεότερα καὶ σύγχρονα χρόνια» ὅπως 
λέγεται, γιὰ μένα ἀποτελεῖ σκάνδαλο. Ἀπὸ 
πλευρᾶς παιδαγωγικῆς τὸ θεωρῶ ἀπαράδε
κτο. Ἀπὸ πλευρᾶς τώρα ἱστορικῆς, ἀτεκμη
ρίωτο. Ἀπὸ πλευρᾶς ἐθνικῆς τουλάχιστον 
ἀναξιοπρεπές.

Προσφάτως βρέθηκα στὴν Πάτρα, ὅπου 
ἡ Μητρόπολις Πατρῶν εἶχε μία πολύ καλή 
σκέψη νὰ τιμήσει μὲ ἐπιστημονικὴ ἡμερίδα 
τὸν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό, ὁ ὁποῖος 
ἐποίμανε τὴν Πάτρα τὴν ἐποχὴ τοῦ 1821 
καὶ προετοίμασε τὴν Ἐπανάσταση καὶ τὴν 
ἐκήρυξε τὴν Ἐπανάσταση. Ὅλα αὐτὰ εἶναι 
ἀποδεδειγμένα, μὲ τεκμήρια ποὺ ἄλλη φορά 
ἂν θέλετε μποροῦμε νὰ τὰ ποῦμε. Καὶ ἐκεῖ, 
λοιπόν, συζητήθηκε κι ἔχει ἐνοχλήσει κάθε 
Χριστιανικὴ ψυχὴ καὶ κάθε Ἑλληνικὴ ψυχὴ 
ὅτι τὸ σχολικὸ βιβλίο τῆς 6ης Δημοτικοῦ: α) 
ἔχει μία ἀνακρίβεια γιὰ τὸ πρόσωπό του καὶ 
β) δὲν λέει τίποτε γιὰ τὴν προσφορὰ γενικὰ 
τοῦ κλήρου στὰ ἐθνικὰ ζητήματα. Τὸ βιβλίο, 
λοιπόν, αὐτὸ γιὰ τὴν Τουρκοκρατία, δὲν λέει 
πουθενὰ ὅτι ὁ κλῆρος εἶχε ρόλο ἀγωνιστικό, 
ἐκπαιδευτικό, τίποτε κι ὅταν φτάνει στὴν ἐπα
νάσταση, συρρικνώνει γενικὰ τὴν ἐπανάστα
ση σὲ μερικὲς σελίδες. Δὲν ὑπάρχουν ἥρωες, 
δὲν ὑπάρχουν θυσίες, δὲν ὑπάρχουν μαρτύ
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ρια, δὲν ὑπάρχουν πολεμικὰ κατορθώματα 
καὶ πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων δὲν ὑπάρ
χουν κληρικοί. Γιὰ νὰ σώσει τὰ προσχήματα, 
σὲ μία σελίδα ἔχει, ὑπὸ μορφὴν μινιατούρας, 
σὰν μικρὸ γραμματόσημο, μία εἰκόνα. Καὶ 
λέει: «Π. Π. Γερμανός, Ἐπίσκοπος Καλαβρύ
των». Μά, Κύριε ἐλέησον, ἀφοῦ τὸ λέει ὅτι 
ἦταν τῶν Πατρῶν, τῶν Πατρῶν ὁ Ἐπίσκο
πος. Πῶς τὸν κάνεις Καλαβρύτων; Διότι, σᾶς 
λέω, ὅτι καὶ ἱστορικά, μὲ τὸ σύστημα τῆς ἐπο
χῆς ἐκείνης ὑπῆρχε καὶ οἰκεῖος Ἐπίσκοπος, ὁ 
Κερνίκης καί Καλαβρύτων Προκόπιος. Δὲν 
ἦταν ὁ Γερμανός, Καλαβρύτων! Πατρῶν ἤτα
νε. Ἀλλά, ξέρετε, φαίνεται γράφουν τὰ βιβλία 
καὶ δὲν συνειδητοποιοῦν ὅταν λέμε «Παλαι
ῶν Πατρῶν» εἶναι ὁ Ἐπίσκοπός της Παλαιᾶς 
Πάτρας. Διότι ἡ Ὑπάτη τῆς Φθιώτιδος ἦταν 
ἡ Νέα Πάτρα τότε. Αὐτὲς ἦσαν αἱ Παλαιαί 
Πάτραι, ἡ Πάτρα τῆς Πελοποννήσου.

Πέραν, λοιπόν, τῆς ἀνακρίβειας, δὲν ἔχει 
καμία ἐξήγηση. Γιατί τὸν ἀναφέρει; Δὲν λέει 
πουθενά. Τί ἔκανε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος; Καὶ 
φυσικὰ δὲν ὑπάρχει οὔτε ὁ Γρηγόριος ὁ Ε ,́ 
τίποτε, δὲν ὑπάρχει συμμετοχὴ τοῦ κλήρου 
στὰ ἐθνικὰ δρώμενα, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτω
λὸς ἀναφέρεται στὸ κεφάλαιο περὶ παιδείας 
ὡς «Κοσμᾶς Αἰτωλός». Μά, ἤτανε ἅγιος της 
Ἐκκλησίας; Ἦταν μοναχός; Φοροῦσε σκου
φάκι καὶ εἶχε κομποσχοίνι; Δηλαδή, τὸ παι
δὶ δὲν πρόκειται νὰ μάθει ποτὲ ὅτι ὑπῆρχε 
ἅγιος Κοσμᾶς. Μαθαίνει ἕναν διαφωτιστή 
«Κοσμᾶς Αἰτωλός, Ἀδαμάντιος Κοραής...» 
καὶ σὲ λίγο τὰ παιδιά μας θὰ νομίζουνε ὅτι 
ὑπῆρχε κάποιος κ. Κοσμᾶς –ἐπίθετο: Αἰτω
λός ποὺ φοροῦσε παπιγιόν, ὅπως κι ὁ Κορα
ής. Καὶ καθόταν σ’ ἕνα γραφεῖο στὸ Παρίσι 
κι ἔγραφε βιβλία. Πουθενὰ δὲν θὰ μάθει ὅτι 
μαρτύρησε, ὅτι κρεμάστηκε στὸ Κολικόντασι 
τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Καὶ βεβαίως, φτάνουμε στὴν Μικρὰ Ἀσία 
καὶ ἐκεῖ βλέπουμε: «Κεμὰλ Ἀτατούρκ», ἀνα
μορφωτὴς τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας. Ὁ 
Κεμάλ! Καὶ ὑπάρχει ἡ ἑξῆς ἑρμηνεία. Γιατί 
διαμαρτύρεται ὁ Κεμάλ; Γιατί μπῆκαν οἱ 
Ἕλληνες. Καὶ ἐξηγεῖ γιατί διαμαρτύρεται ὁ 

Κεμάλ· ἀλλὰ τὸ πὼς ἔφυγαν οἱ Ἕλληνες δὲν 
τὸ ἐξηγεῖ! Τὸ ὅτι ἀπὸ τὸ ’14 μέχρι τὸ ’22 γίνον
ταν συνεχεῖς σφαγές, διωγμὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ 
στοιχείου στὴν Μικρασία καὶ στὸν Πόντο δὲν 
ὑπάρχει πουθενά. Ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης; 
Ὑπάρχει χαμογελαστός! Δημοσιεύει τὸ σχολι
κὸ βιβλίο μία φωτογραφία: «Ὁ Χρυσόστομος 
ὑποδέχεται τὸν Ἑλληνικὸ στρατό». Ὑπονο
ούμενο; Ἔ, καλὰ ἔπαθε ἀφοῦ ὑποδέχθηκε 
τὸν Ἑλληνικὸ στρατό! Πουθενὰ δὲν λέει ὅτι 
ἔμεινε ἐκεῖ, ὄρθιος, πιστός, στὸ ποίμνιό του 
δίπλα καὶ μαρτύρησε, κατακρεουργήθηκε! 
Ἀφοῦ τὸν ἀναφέρει μέσα τὸ βιβλίο, τουλά
χιστον ἄς ἔλεγε καὶ γιατί τὸν τιμοῦμε. Τὸν 
ἔχει μόνο φωτογραφία μὲ κάποιους Ἕλληνες 
στρατιῶτες. Ἡ δὲ Σμύρνη τί ἔπαθε, κατὰ τὸ 
σχολικὸ βιβλίο; Φωτογραφία: «Ἡ Σμύρνη 
καίγεται καὶ οἱ Ἕλληνες συνωστίζονται νὰ 
φύγουν». Ἄραγε τοὺς ἔφταιγε ἡ ὑγρασία, ὁ 
καιρὸς τοὺς πείραξε; 1.000.000 Ἕλληνες ἔτσι 
φύγανε; Δὲν τοὺς ἄρεσαν τὰ καφενεῖα τῆς 
Σμύρνης καὶ ἀποφάσισαν νὰ φύγουν;

Δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἡ Ποντιακὴ γενοκτο
νία, δὲν ὑπάρχουν πουθενὰ οἱ σφαγὲς ἐναν
τίον τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου. Ἀπάντηση 
τῶν συγγραφέων: 1ο ἐπιχείρημα: Πρέπει ἐπὶ 
τέλους ἡ Ἱστορία νὰ μὴν εἶναι ἐθνικιστικὴ 
γιὰ νὰ γίνουμε φίλοι μὲ τοὺς Τούρκους. Μὰ 
μὲ συγχωρεῖτε, ἐγὼ δὲν λέω μέσα τὸ βιβλίο 
νὰ καλλιεργεῖ πολεμοχαρῆ αἰσθήματα, ἀλλὰ 
θὰ ἀρνηθοῦμε τὰ γεγονότα; Ὁ Διάκος τί ἔγι
νε; Τὸν πάτησε αὐτοκίνητο, δηλαδή; Τί θὰ 
λέμε; Καὶ ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης δὲν εἶναι 
κομμάτι τῆς Ἱστορίας μας; Εἶναι δυνατὸν νὰ 
ἀλλάξει ἡ Ἱστορία; Κανένας λαὸς δὲν τὸ κά
νει αὐτό. Ἄλλο τὰ πολεμοχαρῆ ἐπίθετα –ποὺ 
βεβαίως δὲν τὰ θέλουμε ὡς Χριστιανοί κι 
ἄλλο νὰ φτάνουμε σὲ ραγιαδισμό. Δὲν ἐπι
τρέπεται νὰ ὡραιοποιοῦμε τοὺς Ὀθωμανοὺς 
καὶ τοὺς Νεοτούρκους. Ἄλλο νὰ κόβουμε 
σκληρὲς ἐκφράσεις κι ἄλλο τὸ νὰ ἀρνούμεθα 
τοὺς ἥρωες καὶ τοὺς μάρτυρες τῆς πίστεως 
εἴτε εἶναι κληρικοί, εἴτε εἶναι λαϊκοί. Κι ἐπὶ 
τέλους, τί κερδίσαμε τὰ τελευταῖα χρόνια 
ποὺ ὑπάρχει μία ἄτυπη συμφωνία –μπορεῖ 
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νὰ εἶναι καὶ γραπτὴ συμφωνία, δὲν τὴν ἔχω 
δεῖ ποὺ λέει ὅτι μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρ
κίας νὰ βελτιώσουμε τὰ σχολικὰ βιβλία. Ἐγὼ 
βλέπω, ὅτι καὶ οἱ παραβιάσεις συνεχίζονται 
καὶ ἡ Κύπρος παραμένει κατεχόμενη καὶ οἱ 
Τοῦρκοι γιορτάζουνε τὴν ἅλωση τῆς Πόλης 
μὲ θεαματικὲς ἐκδηλώσεις καὶ στὶς 29 Αὐγού
στου κάνουν παρελάσεις γιὰ τὴν Μικρασία. 
Καὶ ἔχουν ἀγάλματα μὲ τὸν τσολιὰ κάτω νὰ 
τὸν λογχίζει ἕνας Τοῦρκος φαντάρος γιὰ νὰ 
συμβολίζουν τὴν ἐκδίωξη τῶν Ἑλλήνων. Καὶ 
ἐπὶ πλέον, οἱ Τοῦρκοι πέραν τοῦ μαθήματος 
τῆς Ἱστορίας ἔχουν κι ἕνα ἄλλο μάθημα τὸ 
ὁποῖο λέγεται «Στοιχεῖα Ἐθνικῆς Ἀσφαλεί
ας» καὶ τὸ διδάσκει ἀξιωματικὸς ἐν στολῇ 
στὴ Β΄ Καὶ Γ΄ Λυκείου. Καὶ στὸ ὁποῖο μάθη
μα καλλιεργεῖται ἡ ἐντύπωση ὅτι ἡ Ἑλλάδα 
νομίμως κατέχει μόνο τὰ ἐδάφη ποὺ ἔδωσε ὁ 
σουλτάνος τὸ 1830, δηλαδὴ ἡ Ἑλλαδίτσα, ἄν
τε καὶ τὰ Ἑπτάνησα τὰ ὁποῖα δὲν τὰ εἴχανε 
οἱ Τοῦρκοι. Ἡ Ἑλλαδίτσα τοῦ 19ου αἰῶνος. 
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἤπειρο, 
Μακεδονία, Θράκη, Νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ 
Κρήτη τὸ σχολεῖο τοὺς καλλιεργεῖ τὴν ἐντύ
πωση ὅτι τὰ ἅρπαξαν οἱ Ἕλληνες παρανό
μως ὅταν βρῆκαν τὴν Τουρκία σὲ μία δύσκο
λη στιγμὴ καὶ ὅτι εἶναι ἀμφισβητούμενα.

Λοιπόν, μὲ τὸ νὰ κόβω τοὺς ἥρωες ἀπὸ τὰ 
παιδιά, νὰ συρρικνώνω τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπα
νάσταση σὲ λίγες σελίδες καὶ νὰ ἀρνοῦμαι 
ἥρωες καὶ μάρτυρες καὶ νὰ ἀρνοῦμαι γενο
κτονίες, τί κάνω; Κάνω Ἱστορία; Σὲ λίγο θὰ 
‘ρθουνε οἱ Εὐρωβουλευτές, θὰ μιλοῦν γιὰ 
Ποντιακὴ γενοκτονία ὅπως ἤδη μιλοῦν γιὰ 
Ἀρμενικὴ γενοκτονία καὶ δὲν θὰ τήν ἀναφέ
ρουν τὰ σχολικὰ βιβλία τὰ Ἑλληνικά. Θὰ 
λέμε ὅτι ἔγινε φιλικὴ ἀνταλλαγὴ πληθυσμῶν. 
Δὲν μᾶς ἄρεσε τὸ κλίμα στὸν Πόντο!

Λοιπόν, αὐτὰ τὰ πράγματα πιστεύω ὅτι 
δείχνουν μία λανθασμένη πορεία τῶν σχο
λικῶν βιβλίων –δὲν λέω, ὅλων. Πρὸς Θεοῦ, 
ἐπαναλαμβάνω: Δὲν γενικεύω. Δὲν εἶναι ὅλα 
μαῦρα ἢ ἄσπρα. Ὑπάρχει ὅμως σαφὴς προ
βληματισμὸς γιὰ ὁρισμένα κείμενα τῶν σχο
λικῶν μας βιβλίων.

Ἕνα ἐπιχείρημα μὲ τὸ ὁποῖο κλείνω τὴν 
συζήτηση εἶναι ὅτι πρέπει νὰ καταλάβουμε 
ὅτι ἡ κοινωνία ἀλλάζει· ἔχουμε καὶ μετανά
στες, δὲν ἔχουμε μόνον Ἕλληνες.

Ἡ δική μου ἀπάντηση εἶναι διπλῆ: Στὸ Νο
μικὸ ἐπίπεδο τὸ θέμα ἔχει λυθεῖ μὲ ἀποφάσεις 
τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Ἐπιτρέ
πεται, στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὁποι
οσδήποτε –ὄχι μόνον ἀλλοδαπὸς ἀλλὰ καὶ 
Ἕλληνας, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος νὰ 
ἀποχωρεῖ. Βγαίνει καὶ δὲν ἔχει καμία συνέ
πεια· εἶναι νόμιμο δικαίωμά του. Ἀπὸ ἐκεῖ 
καὶ πέρα, ἀρχίζω καὶ διερωτῶμαι· γιὰ μισὸ 
λεπτό, τότε, ἅμα ἀρχίσουμε καὶ λέμε: «Τοὺς 
ἐνοχλεῖ κι ἡ Ἱστορία, τοὺς ἐνοχλεῖ κι ἡ Γραμ
ματική...». Κι ἐμένα ὡς Χριστιανὸ μὲ ἐνοχλεῖ ὁ 
Δαρβίνος. Τί πρέπει, δηλαδή, τὸ παιδί μου νὰ 
μὴν κάνει Βιολογία; Κι ἐμένα ὡς ὀπαδὸ τοῦ 
πολυτονικοῦ συστήματος μὲ ἐνοχλεῖ ἡ Γραμ
ματική τοῦ μονοτονικοῦ. Τί πρέπει, τὸ παιδί 
μου νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸ σχολεῖο τὴν ὥρα τῆς 
Γραμματικῆς; Καὶ τὸν ἄλλο, ὁ ὁποῖος εἶναι 
εἰρηνιστήςπασιφιστὴς τὸν ἐνοχλεῖ ἡ Ἱστορία 
ἐπειδὴ μιλάει γιὰ πολέμους. Ποῦ θὰ πᾶμε τελι
κά; Μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι τὸν ἕνα τὸν ἐνοχλεῖ, 
τὸν ἄλλο τὸν ἐνοχλεῖ... Τὸν ἄλλο, τὸν ἐνοχλεῖ 
ἡ Σημαία. Θὰ τὴν καταργήσουμε κι αὐτὴ ἐπει
δὴ ἔχει τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ;

Κάθε χώρα ἐπιτέλους πρέπει νὰ ὁρίσει 
ὅτι ἔχει ἕναν πολιτισμὸ καὶ κάποιες ἀξίες. Εἴ
δατε ἡ Ἰταλία τί εἶπε μέσω τοῦ Συμβουλίου 
τῆς Ἐπικρατείας: «Ὁ Ἐσταυρωμένος εἶναι ἡ 
βάση τοῦ πολιτισμοῦ μου. Ὅποιος θέλει νὰ 
ζεῖ στὴν Ἰταλία καὶ νὰ πηγαίνει σχολεῖο θὰ 
σέβεται τὸν πολιτισμό μου».

Ἔτσι εἶναι. Καὶ ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ ὁρί
σει ἐπιτέλους τὶς βάσεις τῆς παιδείας καὶ τοῦ 
πολιτισμοῦ. Σεβαστὸ τὸ δικαίωμα τῆς ἑτερό
τητος. Ὅποιος ἔχει πρόβλημα θρησκευτικό, 
στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μπορεῖ νὰ 
ἀποχωρήσει, ἀλλὰ ἡ Ἱστορία εἶναι Ἱστορία. 
Ἡ Γεωγραφία μας εἶναι Γεωγραφία. Ἡ ἐθνι
κή μας συνείδηση εἶναι αὐτή. Καὶ στὸ κάτω, 
κάτω, αὐτὰ ποὺ διδάσκουμε ὡς Ἑλληνικὴ παι
δεία, ἐγὼ πιστεύω ὅτι εἶναι πανανθρώπινα.
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Ὅταν στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ διδάσκουμε 
τὴν Ἀντιγόνη ποὺ λέει: «Οὔ τοι συνέχθειν, 
ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν» δηλαδή «δὲν γεννήθη
κα γιὰ νὰ μισῶ, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀγαπῶ ...» αὐτὸ 
εἶναι ἕνα μήνυμα Ἑλληνικῆς παιδείας, ποὺ 
νομίζω τὸν κάθε ἀλλοδαπὸ ποὺ ζῆ στὴ χώ
ρα μας τὸν μαλακώνει. Καὶ βλέπει ὅτι ἐμεῖς 
ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα δὲν 
θέλουμε νὰ μισοῦμε. Καὶ ὅταν διδάσκουμε 
στὰ Θρησκευτικὰ τὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ 
Σαμαρείτου εἶναι ὅ,τι πιὸ γλυκὸ καὶ ἀνθρώ
πινο ἔχουμε νὰ διδάξουμε. Τὸν βλάπτει τὸν 
μετανάστη; Ἀντιθέτως! Τοῦ δείχνει ὅτι ἐδῶ 
σ’αὐτὴν τὴν κοινωνία θέλουμε νὰ ἀγαποῦμε 

καὶ νὰ σεβόμεθα τὰ δικαιώματα καὶ τὴν προ
σωπικότητα τοῦ ἄλλου. Ἐν πάσῃ περιπτώ
σει πιστεύω, ὅτι χρειαζόμαστε μία ποιοτικὴ 
ἐπανάσταση στὴν Παιδεία μας. Μιὰ Παιδεία 
ποὺ νὰ δίνει πρότυπα, νὰ μιλᾶ γιὰ ἥρωες, 
γιὰ Ἁγίους, γιὰ μάρτυρες, γιὰ ἐθνικοὺς 
εὐεργέτες, παράλληλα μὲ τὶς γνώσεις ποὺ 
πρέπει νὰ δίνει. Γιατί ἂν δὲν προβάλουμε 
ἐμεῖς τὰ πρότυπα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς 
Ὀρθοδοξίας, κάποιοι ἄλλοι θὰ προβάλουν 
τὰ πρότυπα τῆς παραβατικότητος, τῆς 
ἐγκληματικότητος, τῶν παραθρησκειῶν καὶ 
ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι του.

Προσευχόμαστε κι ἀγωνιζόμαστε!

ΑΝΑΜΝΗΣΗ

τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου, 
μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Ἡ «Σκοπιά» κηρύττει ὅτι τὸ «Κυριακὸν Δεῖ
πνον», τὸ ὁποῖον ὀνομάζει ἀνάμνηση, πρέπει 
νὰ τελεῖται μία φορά τὸν χρόνο, τὴν 14η τοῦ 
μηνὸς Νισάν, κατὰ τὸ Ἑβραϊκὸ ἡμερολόγιο 
(περίπου στά μέσα τοῦ δικοῦ μας Ἀπριλίου).

Χρησιμοποιεῖ κόκκινο κρασὶ καὶ ἄζυμα 
(γαλέτα) «σύμβολα» ἢ «ἐμβλήματα», ὅπως 
τὰ ὀνομάζει. Ἀπὸ αὐτὰ παίρνουν μόνο οἱ 
«χρισμένοι» ὅσοι ἔχουν ἀπομείνει ἀπ’ αὐ
τούς, τὸ «πιστὸ ὑπόλοιπο», ὅπως τοὺς ὀνο
μάζει. Ἐὰν σὲ κάποια αἴθουσα, ὅπου γίνεται 
αὐτὴ ἡ τελετὴ δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας του 
«ὑπολοίπου», δὲν λαμβάνει κανεὶς, διότι μό
νον ὅσοι ἔχουν «οὐράνιο ἐλπίδα» παίρνουν 
ἀπὸ τὰ «ἐμβλήματα». Αὐτοὶ καὶ μόνο αὐτοὶ 
εἶναι ὁ «πνευματικὸς Ἰσραήλ», οἱ «ἀδελφοί 
του Ἰησοῦ Χριστοῦ», τὰ μόνα «μέλη τοῦ σώ
ματος τοῦ Χριστοῦ», τῆς «Ἐκκλησίας» του.

Ὅλοι οἱ ἄλλοι ὀπαδοὶ ἀποτελοῦν τὸν 
«πολὺ ὄχλο», αὐτοὶ παρευρίσκονται ἁπλῶς 
σάν παρατηρητὲς γιατί οὔτε «πνευματικὸς 
Ἰσραὴλ» εἶναι, οὔτε «μέλη τοῦ σώματος τοῦ 
Χριστοῦ». Μάλιστα, ἐνῶ παρακολουθοῦν 

ὅλη αὐτὴ τὴν παράσταση, ψάλουν τὸν ὕμνο 
87 ἀπὸ τὸ ὑμνολόγιο τῆς «Σκοπιᾶς», ὅπου λέ
γει: «Κρασὶ ἁγνὸ εἶναι στὸ τραπέζι καὶ ἄζυ
μο ψωμὶ ἐπίσης. Εἶναι σύμβολα δείπνου ἀνα
μνήσεως καὶ τροφὴ τοῦ πιστοῦ γιὰ ζωή».

Παρατηροῦμε τὸ μέγεθος πλύσεως ἐγκε
φάλου τῶν ὀπαδῶν ἀπὸ τὸν «δοῦλο». Ἔτσι, 
παρουσιάζεται ἕνα μεγάλο πλῆθος «μαρτύ
ρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» νὰ ψάλουν τὸν ὕμνο δη
λώνοντας τὴν ἀπιστία τους. Στὸ τέλος αὐτῆς 
τῆς τελετῆς, τὸ κρασὶ καὶ τὴν γαλέτα τὰ 
τρώγουν ὅποιοι προφθάσουν ἀπὸ τοὺς πα
ρευρισκομένους τοῦ «πολλοῦ ὄχλου», ἀκόμη 
καὶ μικρὰ παιδιά. Αὐτὸ τὸ αἰτιολογοῦν ὅτι 
αὐτὰ τὰ ἐμβλήματα ἔχουν ἀξία μόνο κατὰ 
τὴν διάρκεια τῆς ἑορτῆς.

Ἄς ἐξετάσουμε ὅμως ποιὸ Πάσχα ἔφαγε ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός. Τὸ Ἰουδαϊκὸ μὲ ἄζυμα ἢ τὸ 
Χριστιανικὸ μὲ ἔνζυμο ἄρτο.

Τὰ ἄζυμα τρώγονταν τὴν 15η Νισάν (Λευ
ϊτικὸ ΚΓ΄ 58). Τὸ Ἰουδαϊκὸ Πάσχα, κατὰ 
τὸν νόμο, ἑορταζόταν μέ ἀρνὶ, ἄζυμα καὶ 
πικρὰ χόρτα, ἐνῶ τὸ Χριστιανικὸ Πάσχα 
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ἑορτάζεται μέ ἔνζυμο ἄρτο καὶ οἶνο. Ὁ Ἰη
σοῦς δὲν ἔφαγε κατά τόν τύπο τοῦ Ἰουδαϊ
κοῦ Πάσχα, ἀλλὰ θέσπισε τὸ Χριστιανικό. 
Ἡ Θεία Κοινωνία τὴν ὁποία ἐγκαθίδρυσε 
ὁ Κύριος εἶναι ἀναφορὰ στὴ μία θυσία ποὺ 
πραγματοποιήθηκε στὸ Γολγοθά.

Μελετῶντας τοὺς Εὐαγγελιστὲς μποροῦμε 
νὰ ἐντοπίσουμε τὴν πραγματικότητα. Πότε 
ἦταν τὸ Πάσχα τῶν Ἰουδαίων; Ὁ Ἰησοῦς τέλε
σε τὸν μυστικὸ δεῖπνο ἡμέρα Πέμπτη. Ἐὰν τὸ 
Ἰουδαϊκὸ Πάσχα ἦταν Παρασκευὴ, ἡ Πέμπτη 
δὲν ἦταν Πάσχα. Τὰ Εὐαγγέλια ὅμως λέγουν 
ὅτι τὸ Πάσχα ἦταν Σάββατο καὶ μάλιστα ἡ 
Παρασκευὴ ἐκείνη ἦταν ἐργάσιμη ἡμέρα καὶ 
ὄχι ἑορτή (Ματθ. ΚΣΤ΄ 517, Μάρκ. ΙΔ΄ 2, 
Λουκ. ΚΒ΄ 7, Ἰωάν. ΙΓ΄ 23), γιατί ἀγγάρευσαν 
τὸν Σίμωνα τὸν Κυρηναῖο, τὸν πατέρα Ἀλε
ξάνδρου καὶ Ρούφου, ὁ ὁποῖος ἐρχόταν ἀπὸ 
τὸν ἀγρὸ, ὅπου φυσικά ἐργαζόταν.

Ἐπίσης, πῶς ζητοῦσαν οἱ Ἰουδαῖοι τὴν 
ἐκτέλεση τῆς καταδίκης του Κυρίου, ἐὰν 
ἦταν Πάσχα; Ἀφοῦ αὐτὸ ἦταν ἀπαγορευμέ
νο ἀπὸ τὸν Νόμο καὶ μάλιστα νὰ σταλοῦν 
ὁπλισμένοι γιὰ νὰ τὸν συλλάβουν; Ἀκόμη, 
πῶς θά ἐπιτρεπόταν νά κατεβάσει ὁ Ἰωσὴφ 
τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὸν σταυρό;

Ἄρα, ἀφοῦ ἡ Παρασκευὴ ἦταν ἐργάσιμη 
ἡμέρα, τὸ Πάσχα ἦταν Σάββατο (Ἰωάν. ΙΘ΄ 
31) καί ὁ Ἰησοῦς δὲν ἔφαγε τὸ Ἰουδαϊκὸ 
Πάσχα, ὅπως εἰπώθηκε, ἀλλὰ τὸ Χριστια
νικὸ, τὸ ὁποῖο καὶ καθιέρωσε. Ἐπίσης, στό 
Μυστικό Δεῖπνο ὑπῆρχε ζωμὸς στὸ τραπέ
ζι. Ὅμως, οἱ Ἰουδαῖοι ἔτρωγαν τό Πάσχα, 
ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, ἀρ
νί, ἄζυμα καὶ πικρὰ χόρτα. Δὲν ἦταν δυνατὸ 
ὁ Ἰησοῦς νὰ παραβεῖ τὸν νόμο καὶ νὰ φάγει 
ἄζυμα πρὶν ἀπὸ τὴν ἑορτή.

Ὑπάρχει διαφορὰ ἄζυμου καὶ ἄρτου. 
Στὴν ἁγία Γραφὴ ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς 
στὸ ἐδάφ. Ἰωάν. ΣΤ΄ 50, λέγει «Ἐγὼ εἶμαι ὁ 
ἄρτος τῆς ζωῆς».

Ἡ Θεία Εὐχαριστία, τὴν ὁποία ἐτέλεσε ὁ 
Κύριος γιὰ πρώτη φορά τὴν Πέμπτη πρό τοῦ 
πάθους Του, εἶναι πραγματικὸ σῶμα καὶ αἷ
μα Χριστοῦ ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε (Ἰωάν. ΣΤ΄ 50

60): Εἶναι «Ἀληθῶς βρῶσις καὶ πόσις». Ἐὰν 
ἡ σάρκα καὶ τὸ αἷμα Του, δὲν εἶναι ἑνωμένα 
μὲ τὴν Θεότητά Του δὲν θὰ ὠφελοῦσε σὲ τί
ποτα ἡ μετάληψή τους, ἐνῶ ἑνωμένα δίδουν 
ζωὴν αἰώνιον (Ματθ. ΚΣΤ΄ 2628, Α΄ Κοριν. 
Ι΄ 16 καὶ ΙΑ΄ 2330, Πράξ. Κ΄ 7).

Ὅσο γιὰ τὸν ἰσχυρισμὸ τῆς «Σκοπιᾶς» ὅτι 
εἶναι «ἐμβλήματα» ἢ «σύμβολα», αὐτός εἶναι 
ξένος πρὸς τὴν Ἁγία Γραφὴ, ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Κύ
ριος λέει: «λάβετε φάγετε τοῦτο ἐστὶ τὸ σῶμα 
μου ...τοῦτο ἐστὶ τὸ αἷμα μου…» (Ματθ. ΚΣΤ΄ 
26). Δὲν εἶπε «συμβολίζει» οὔτε ἀνέφερε τίποτε 
γιὰ «ἐμβλήματα». Ἐὰν δεχθοῦμε τὰ λεγόμενα 
τῆς «Σκοπιᾶς» περὶ «ἐμβλημάτων» καὶ «συμβό
λων», τότε τί ἐνοχὴ μποροῦν νὰ προσθέσουν 
αὐτά ἢ τί αἰώνια ζωὴ μποροῦν νὰ προσφέρουν; 
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅμως τονίζει: «ὁ τρώγων 
καὶ πίνων ἀναξίως τρώει καὶ πίνει κατάκρι
σιν, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου» (Α΄ 
Κόρ. ΙΑ΄ 29). Ἑπομένως ἢ εἶναι σῶμα καὶ αἷμα 
Χριστοῦ πραγματικό ποὺ χαρίζει αἰώνιο ζωὴ 
ἤ προσθέτει θάνατο, ἐὰν κάποιος πάρει ἀναξί
ως ἢ εἶναι ἁπλῶς «σύμβολα» ἀπὸ τὰ ὁποῖα μπο
ροῦν νὰ πάρουν ὅλοι χωρίς καμιά συνέπεια.

Κι ἀκόμη, ποῦ λέγει ἡ Ἁγία Γραφὴ ὅτι 
αὐτά ἔχουν ἁγιοσύνη μιά χρονικὴ περίοδο 
μικρῆς διάρκειας καὶ κατόπιν τὴν χάνουν; 
Κι ἐπίσης, γιατί παίρνουν μόνο οἱ 144.000 
(τὸ «ὑπόλοιπον»), ὅσοι ἔχουν, δηλαδὴ, «οὐ
ράνιο ἐλπίδα»; Ἐφ’ ὅσον εἶναι σύμβολα; Καί 
πάλι, ἡ Ἁγία Γραφὴ λέγει ὅτι παρέχουν ἄφε
ση ἁμαρτιῶν (Ἰωάν. ΣΤ΄ 54, Α΄ Κοριν. Ι΄ 16 
καὶ ΙΑ΄ 20). Ποιά ἄφεση ἁμαρτιῶν μποροῦν 
νὰ προσφέρουν τὰ «σύμβολα»;

Ἡ «Σκοπιά» (τῆς 15ης303), στὴ στήλη τῶν 
ἐρωτήσεων γράφει: «Μπορεί ένας χρισμένος 
με σοβαρούς σωματικούς περιορισμούς που 
αδυνατεί να παραστεί στον εορτασμό του 
δείπνου του Κυρίου μαζί με την Εκκλησία, 
μπορεί να γίνει κάτι; Ναι κάτι μπορεί να 
γίνει. Εάν είναι κατάκοιτος ή έχει σωματικό 
περιορισμό τότε το πρεσβυτέριο μπορεί να δι
ευθετήσει ή ένας πρεσβύτερος ή ένας ώριμος 
Χριστιανός να μεταφέρει μία ποσότητα από 
τα εμβλήματα το ίδιο βράδυ πριν την ανατο
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DE TOX. ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ; ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόσφατα ἔκανε τήν ἐμφάνισή του σέ 

προάστιο τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς ἕνα ἰδιό
μορφο «γυμναστήριο» μέ ἐξαγγελίες κυρίως 
«προγραμμάτων ἀποτοξίνωσης» παρά μεθό
δων ἄσκησης καί ἄθλησης.

Ἡ σύγχρονη καί ἐντυπωσιακή παρουσία 
τοῦ «Κέντρου» στό διαδίκτυο –μέ δαπανηρή 
καί μέ σύγχρονες προδιαγραφές ἱστοσελίδα 
καθώς καί ἡ «σύσταση» γνωστοῦ ἠθοποιοῦ, 
γιά τήν «ὠφέλεια πού ἀπεκόμισε ὁ ἴδιος ἀπό 
τήν συμμετοχή του στό γυμναστήριο», δημιούρ
γησαν δικαιολογημένο ἐνδιαφέρον καί περιέρ
γεια.

Ἡ ἔντονη, ἐξ ἄλλου, διαφημιστική κίνηση 
τοῦ «Κέντρου» στήν περιοχή –μαζική ταχυ
δρομική ἀποστολή (direct mail) διαφημιστι
κῶν φυλλαδίων σέ ἰδιῶτες, φυλλάδια στά 
parebrise τῶν αὐτοκινήτων κ. ἄ. ἀλλά καί 
στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ λεκανοπεδίου, 
δημιούργησαν περισσότερα ἐρωτήματα...

Λάβαμε τηλεφωνήματα –μέ ἐρωτήματα 
γιά τό ποιόν τοῦ «Κέντρου» ἀκόμη καί ἀπό 
Δημόσιες Ὑπηρεσίες, πού ἔγιναν στόχος τῆς 

διαφημιστικῆς καμπάνιας τοῦ ἐν λόγῳ «γυ
μναστηρίου».

Μιά γρήγορη ματιά στό περιεχόμενο τῶν 
ὑπηρεσιῶν τοῦ «Κέντρου» ἀπό τά φυλλά
διά του καί τήν ἱστοσελίδα του θά δικαιολο
γήσουν πιθανῶς τά εὔλογα ἐρωτήματα ὅσων 
ζήτησαν τήν γνώμη μας ἐπί τοῦ θέματος.

«DE TOX. Ανακτήστε τη χαμένη σας ζων
τάνια τώρα!

Κούραση; Άγχος; Εκνευρισμός; Έχετε 
αναρωτηθεί γιατί γίνονται ολοένα και πιο 
έντονα; Τώρα και στην Ελλάδα υπάρχει η 
δυνατότητα να κάνει κανείς το πρόγραμμα 
Detox. Πρόκειται για ένα επιστημονικό πρό
γραμμα ευεξίας.

Το πρόγραμμα Detox με φυσικό τρόπο 
αποφορτίζει από τις τοξίνες, το άγχος και 
την κούραση.

Το πρόγραμμα Detox προσφέρει στον ορ
γανισμό την ευκαιρία να ανακάμψει και να 
ξαναβρεί την ζωντάνια, την ενέργεια και 
τους ιδανικούς ρυθμούς λειτουργίας.

Σε συνεργασία και υπό την αιγίδα της 
Academy of Detoxification Specialists ξεκί
νησε η λειτουργία του πρώτου Detox στην 
Ελλάδα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΑ

λή του ηλίου. Αυτός ο πρεσβύτερος ή άλλος 
θα μπορούσε να διαβάσει κάποια εδάφια και 
να προσφέρει το άζυμο και το κρασί. Αλλά 
εάν κάποιος είναι στο νοσοκομείο και δεν τη
ρήσει την Ανάμνηση στις 14 Νισάν αυτό το 
χρισμένο άτομο μπορεί να ωφεληθεί από τον 
Μωσαϊκό Νόμο και να τηρήσει την γιορτή, 
30 ημέρες αργότερα (Αριθμοί Θ΄ 914)».

Ἀπό τήν ἀποδοχή αὐτή τῆς «Σκοπιᾶς», τῆς 
ἐφαρμογῆς τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, γιὰ τοὺς 
«χρισμένους», προκύπτει φυσιολογικὰ τὸ 
συμπέρασμα ὅτι καὶ οἱ «χρισμένοι» ἀκολου
θοῦν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἀφοῦ τελοῦν τὸ 

Ἰουδαϊκὸ Πάσχα. Βέβαια οἱ Ἰουδαῖοι ἔτρω
γαν τό Πάσχα ἄζυμα, ἀρνὶ καὶ πικραλίδες· οἱ 
«χρισμένοι» κάνουν ἕνα μεῖγμα: ἄζυμα ἀπό 
τό Ἰουδαϊκό Πάσχα, χωρὶς ἀρνὶ καὶ πικραλί
δες ἐνῶ προσθέτουν οἶνο κατὰ τὸ Χριστιανι
κὸ Πάσχα, ὅμως χωρὶς τόν ἄρτο, κατὰ δὲ τὴν 
«τέλεση τῶν ἡμερῶν», ἀκολουθοῦν τὸ Ἰουδα
ϊκό. Ἐφ’ ὅσον, λοιπόν, δὲν τελοῦν τὸ Χριστια
νικό Πάσχα, οὔτε πνευματικὸς Ἰσραὴλ εἶναι, 
οὔτε μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, οὔτε 
ἀναγεννημένοι ἀπὸ τὸ Πνεῦμα. Ἀλλά καί 
οὔτε κατὰ σάρκα Ἰσραὴλ εἶναι. Εἶναι ἁπλῶς 
μία ἑταιρία μὲ θρησκευτικὸ ἔνδυμα.
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Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να 
μάθετε περισσότερα πράγματα για το πρό
γραμμα. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα 
αναλάβει τα υπόλοιπα.

Με εκτίμηση».
Καί ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ «Κέντρου»1...

«Πρόκειται για το μοναδικό πρόγραμμα 
που αποδεδειγμένα έχει σαν αποτέλεσμα την 
ουσιαστική μείωση του επιπέδου των τοξί
νων στο σώμα.

...Το πρόγραμμα αποτελεί το μοναδικό με 
κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα που 
προσφέρει στον ανθρώπινο οργανισμό την 
ευκαιρία να «ανανήψει» από την καταστολή 
που αυτός ο βομβαρδισμός τοξίνων το έχει 
υποβάλλει, συχνά με θεαματικά αποτελέσμα
τα σε χρόνια προβλήματα υγείας και πάνω 
απ’ όλα με θεαματική βελτίωση της ψυχικής 
ευεξίας όσων το λαμβάνουν.

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι κάποι
ος αρκεί να το λάβει μία φορά. Δηλαδή, δεν 
απαιτείται επανάληψη, εφόσον δεν ανήκει 
σε βεβαρημένη ομάδα που θα συνεχίσει επα
φή με περιβάλλον υψηλού κινδύνου π.χ. πυ
ροσβέστης, όπως και ότι το μόνο που απαι
τείται είναι η καθημερινή του παρουσία από 
1 έως 4 ώρες, και αυτό για ένα μέσον όρο 
3 εβδομάδων, όπου θα λαμβάνει ειδική δια
τροφή, θα κάνει ελαφριά άσκηση και πολύ 
σάουνα�, κάτω από την Ιατρική παρακολού
θηση, ιατρού του Detox Center.

...Επειδή οι περισσότεροι από εμάς έχου
με την εμπειρία άσκοπης γυμναστικής χωρίς 
καμία ουσιαστική ανάλυση και καθοδήγησή 
μας, βάσει των προσωπικών μας αναγκών, 
εδώ δημιουργήσαμε ένα χώρο που δεν προ
σφέρεται για παραφουσκωμένους μυς, αλλά 
για άσκηση που χαρίζει αρμονικό σώμα, 
υγεία και ζωντάνια.

...Επειδή η γυμναστική μπορεί να χαρίσει 
και αυτοπεποίθηση και υγεία και να προσφέ
ρει μία νεανική εμφάνιση, μην καθυστερείτε. 
Είναι σίγουρο ότι μπροστά στην τηλεόραση 

1. www.detox.com.gr
2. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.

δεν θα αποκτήσουμε ευεξία, αλλά θα χάσου
με αυτές τις πολύτιμες ώρες που αρκούν για 
το personal training».

Ὅμως, μιά πιό ἐμπεριστατωμένη ἔρευνα 
ἔδωσε ἄλλα ἀποτελέσματα.

Μεταφράζοντας ἀπό τήν διεθνῆ βιβλιο
γραφία θά παρουσιάσουμε κατ’ ἀρχάς δηλώ
σεις, πού προέρχονται ἀπό τούς ἴδιους τούς 
δημιουργούς τῆς «μεθόδου Detox»3:

«Λίγες μόλις ἑβδομάδες μετὰ τὴν ἐπίθεση 
τῶν “διδύμων πύργων” (11 Σεπτεμβρίου 
2001), τὸ FASE4 (“Ἵδρυμα γιὰ τὴν Προα
γωγὴ τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῆς Ἐκπαίδευσης”) 
ἄρχισε νὰ δέχεται τηλεφωνήματα ἀπὸ πυρο
σβέστες καὶ ὑπευθύνους σωματείων, ἐνδια
φερομένους σχετικὰ μὲ τὴν ἀποτοξίνωση.

Ἀπὸ τὸ 1981 τὸ FASE ὑπῆρξε στὴν ἐμπρο
σθοφυλακὴ τῶν προσπαθειῶν γιὰ ἔρευνα 
σχετικὴ μὲ τὸ πρόγραμμα ἀποτοξίνωσης 
ποὺ ἀνέπτυξε ὁ Λαφαγιὲτ Ρὸν Χάμπαρτ, πε
ριλαμβάνοντας προγενέστερα προγράμματα 
ἔκθεσης σὲ πυρόσβεση.

Ὁ Τὸμ Κρούζ, συνιδρυτὴς τοῦ προγράμ
ματος ὑποστηρίζει ἐνεργὰ τὸ σχέδιο σὲ 
ὅλους τους τομεῖς».

Ἤδη ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω κείμενο ἐξάγουμε 
τρία βασικὰ στοιχεῖα. Τὴν καταγωγὴ τοῦ 
«προγράμματος ἀποτοξίνωσης» ἀπὸ τὸν ἱδρυ
τὴ καὶ «μεσσία» τῆς Σαηεντολογίας, L. Ron 
Hubbard, τὴν πρωταγωνιστικὴ συμμετοχὴ σ’ 
αὐτό, τοῦ γνωστοῦ Ἀμερικανοῦ ἠθοποιοῦ 
Tom Cruise –ἐκλεκτοῦ μέλους τῆς Σαηεντολο
γίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκτεταμένη χρήση σάου
νας (ὡς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς), μεθόδου ποὺ 
ἕλκει τὴν καταγωγὴ ἀπὸ τὴν διαβόητη «Διαδι
κασία Ἀποκάθαρσης» τῆς ὀργάνωσης.

Καὶ ἂς ἐρευνήσουμε κάποιες πιὸ δια
φωτιστικές ἐπισημάνσεις, φορέων, ποὺ 
ἀντιμετωπίζουν τὴν «μέθοδο» μέ κριτικό 
πνεῦμα καί μέσα ἀπό τήν ἱστορική πραγ
ματικότητα:

«Ἡ “Ἐκκλησία” τῆς Σαηεντολογίας (πρώ
ην Dianetics) προσπαθεῖ νά στρατολογεῖ νέα 

3. http://www.nydetox.org/the_project.htm
4. «Foundation for Advancements in Science and Education».
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μέλη μέσα ἀπό διάφορες εἰκονικές ὀργανώ
σεις, ὅπως οἱ “Ἀπεξαρτημένη Παράταξη” 
(“DrugFree Marshals”), ἡ NARCONON καί 
τό ὑποτιθέμενο “Ἵδρυμα γιὰ τὴν Προαγωγὴ 
τῆς Ἐπιστήμης καὶ τῆς Ἐκπαίδευσης” (“Fou
ndation for Advancement in Science and Edu
cation”  FASE DETOX METHOD)»5 .

Καί μία τελευταία ἐπισήμανση:
«“Ἵδρυμα γιὰ τὴν Προαγωγὴ τῆς Ἐπιστή

μης καὶ τῆς Ἐκπαίδευσης” (Foundation for 
the Advancement in Science and Education 
 FASE): Μία ὀργάνωση δημιουργημένη ἀπό 
σαηεντολόγους μέ στόχο τή διείσδυση στήν 
ἐπιστημονική κοινότητα μέ σκοπό τήν προώ
θηση τῆς “Διαδικασίας Ἀποκάθαρσης” τοῦ 
Χάμπαρντ γνωστῆς ἐπίσης ὡς detox. Γιά τήν 
δημιουργία διαπιστευτηρίων καί τήν ἀπό
κτηση συμμάχων στήν ἐπιστημονική κοινότη
τα τό Ἵδρυμα ἔχει διοχετεύσει δεκάδες χιλιά
δων δολλαρίων σέ δωρεές πρός ἐκπαιδευτάς 
καί ἐρευνητάς, πού μελετοῦν περιπτώσεις 
τοξικολογικῶν ἀτυχημάτων, ἀδαείς, ὡς ἐπί 
τῷ πλεῖστον, ὡς πρός τούς δεσμούς τοῦ Ἱδρύ
ματος μέ τήν Σαηεντολογία»6.

Ἀπό τά ἀνωτέρῳ γίνεται ἐμφανές ὅτι ἡ δια
βόητη ὀργάνωση τοῦ Χάμπαρντ δέν πτοεῖται 
ἀπό καταδικαστικές ἀποφάσεις δικαστηρί
ων7, ἀλλά συνεχίζει νά λειτουργεῖ παράνομα, 
αὐτοτιτλοφορεῖται «ἐκκλησία», ἀναδιπλώνεται 
καί ἀναπτύσει τίς δραστηριότητές της 
δημιουργώντας νέες ὀργανώσεις βιτρίνας, μή 
λογαριάζοντας Νόμους καί Κράτος.

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΖΕΝ; 
Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Πρόσφατη σχολική δραστηριότητα στό 
Νομό Ἠλείας, ὅπου ἐμπλέκονται: Βιοκαλλι
εργητές, Ὑπεύθυνοι Περιβαλλοντικῆς Ἐκ
παίδευσης, ἀλλά καί Καθηγητές καί μαθητές 

5. http://listserv.kent.edu/cgibin/wa.exe?A2=ind9812a&L=add
ictl&T=0&P=7595
6. http://www.lermanet.com/frontgroups.html
7. Ἡ ὀργάνωση αὐτή, στὴν Ἑλλάδα, καταδικάστηκε νὰ 
διαλυθεῖ, σὲ δικαστήρια διαφόρων βαθμίδων (ἀπόφ. 7380/ 
1996 & 10.493/1997).

Λυκείου, ἔφερε γιά μιά ἀκόμη φορά στό προ
σκήνιο τόν γνωστό, ἀπό παλαιότερη προσπά
θεια προβολῆς του στή χώρα μας, Ἰάπωνα 
Masanobu Fukuoka8.

Ὁ Fukuoka πού γεννήθηκε στὴν Ἰαπωνία 
ἄρχισε τὴν καριέρα του, ὡς ἐδαφολόγος μὲ 
εἰδίκευση στὴν παθολογία τῶν φυτῶν.

25 ἐτῶν ἐγκατέλειψε τὴν ἐργασία του, ὡς 
ἐπιστήμων ἐρευνητὴς καί ἄρχισε νὰ ἀσχολεῖ
ται μὲ τὴν «ὀργανικὴ» καλλιέργεια ἑσπεριδοει
δῶν. Ἔκτοτε ἀφιερώθηκε στὴν ἀνάπτυξη ἑνὸς 
συστήματος «ὀργανικῆς» γεωργίας, μικρῆς 
ἐμβέλειας, χωρίς λιπάσματα, παρασιτοκτόνα, 
βοτανίσματα ἢ ἄλλης μορφῆς ἐδαφικὴ καλλι
έργεια.

Κατ’ οὐσίαν, ἡ μέθοδος τοῦ Fukuoka, βα
σίζεται στὴν ἐπίτευξη «φυσικῶν συνθηκῶν» 
ἀνάπτυξης, μερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες περιλαμ
βάνουν: Κατάργηση τοῦ ὀργώματος τοῦ ἐδά
φους, κάλυψη τῶν σπόρων μὲ μεῖγμα πυλοῦ 
καὶ κοπριᾶς γιὰ τὴ δημιουργία σβόλων, χρή
ση ἐντομοφάγων ζώων καὶ ψαριῶν γιὰ τὴν 
ἀπεντόμωση τῶν ἀγρῶν καί ἄλλες συνθῆκες 
ποὺ δὲν ἐνδιαφέρουν τὸ παρόν9.

Ὁ Fukuoka κατηγοριοποιεῖ τήν σύγχρονη 
γεωργία σέ τρεῖς βασικές κατηγορίες: Τήν Ma
hayana10, τήν Hinayana καί τήν ἐπιστημονική.

Ὡς Βουδιστής, ὁ Fukuoka μυήθηκε στήν 
θρησκευτική φιλοσοφία Ζέν, τήν ὁποία καί 
ἐφάρμοσε τόσο στή ζωή του ὅσο καί στίς γε
ωργικές του ἀναζητήσεις. Σήμερα θεωρεῖται 
ἀπό πολλούς ὀπαδούς τῶν μεθόδων του «Δι
δάσκαλος τοῦ Ζέν» (Zen Master)11.

Ὁ Masanobu Fukuoka ἔγραψε βιβλία σχετι
κά μέ τίς γεωργικές του μεθόδους, μέσα ἀπό 
τήν προσωπική του φιλοσοφική προσέγγιση, 
ὅπως: «Ἡ ἐπανάσταση τοῦ ἑνός ἄχυρου» (The 
OneStraw Revolution), «Ἡ ἐπανάσταση θεοῦ
φύσης καί ἀνθρώπου»12, «Ἡ φυσική καλλιέρ

8. Βλέπε περιοδικό «ΔΙΑΛΟΓΟΣ», τεῦχος 23, σελ. 12.
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
10. Νεότερο καὶ ἐλαστικότερο ρεῦμα τοῦ Βουδισμοῦ σὲ ἀντι
διαστολὴ πρὸς τὸ αὐστηρότερο «Χιναγιάνα», πού διαμορφώ
θηκε ἀπὸ τὸν 2ο ἕως τὸν 7ο αἰώνα μ. Χ.
11. http//en.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
12. http://www.spaniavivlia.gr/author.aspx?authorid=47046 
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γεια  Ἡ θεωρία καί ἡ πρακτική τῆς πράσινης 
φιλοσοφίας»13 κ. ἄ. Σέ μερικά ἀπ’ αὐτά εἶναι 
ξεκάθαρη ἡ μονιστική καί ὁλιστική κοσμοθε
ωρία του Βουδισμοῦ:

«Ὁ ὕστατος σκοπὸς τῆς γεωργίας δὲν εἶναι 
ἡ ἀνάπτυξη τῆς σοδιᾶς, ἀλλὰ ἡ καλλιέργεια 
καὶ ἡ τελειοποίηση τῶν ἀνθρώπων»14.

«Ἡ ζωὴ στὸ μικρὸ ἀγρόκτημα μπορεῖ νὰ 
φαντάζει πρωτόγονη, ὅμως ζῶντας μιά τέ
τοια ζωὴ γινόμαστε ἄξιοι γιὰ τὴν ἀνακάλυ
ψη τῆς “Μεγάλης Ὁδοῦ”»15.

«Μιά γεωργία, ποὺ ὁλοκληρωτικά ἑνώνει 
ζῶα, σπαρτὰ καὶ ἀνθρώπους σὲ ἕνα σῶμα 
ὑπῆρξε πάντα ἡ κυρίαρχη γεωργία στὴν Ἰα
πωνία μέχρι τὶς μέρες μας»16.

«Ἡ φυσικὴ γεωργία εἶναι ἕνας Βουδιστι
κὸς τρόπος γεωργίας ποὺ γεννιέται στὴν 
“φιλοσοφία τοῦ Mu”17 ἤ τοῦ “τίποτε” καὶ 
ἐπιστρέφει σὲ μία φυσικὴ κατάσταση “μὴ 
δράσης”...»18.

Στή χώρα μας κάποιοι καλλιεργητές πεί
σθηκαν καί ἀκολούθησαν τίς μεθόδους τοῦ 
Fukuoka. Κέντρο τῶν σχετικῶν δραστηριο
τήτων φέρεται τό ΠΑ.ΚΕ.ΦΥ.ΚΑ. (Πανευρω
παϊκὸ Κέντρο Φυσικῆς Καλλιέργειας), στὴν 
Ἔδεσσα19.

Τό ΠΑ.ΚΕ.ΦΥ.ΚΑ. ὀργανώνει δραστη
ριότητες σέ ἐπαφή μέ Ὑπευθύνους Περι
βαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης καί Καθηγητές 
σχολείων, σέ μία προσπάθεια μετάδοσης 
τῶν μεθόδων Fukuoka στούς μαθητές. Ἤδη 
ἀντίστοιχες ἐκδηλώσεις χρονολογοῦνται 
ἀπό τό 1993. Χαρακτηριστική περίπτωση, 
μεταξύ ἄλλων, ἀποτελεῖ τό ΓυμνάσιοΛύ
κειο Πτελεοῦ τοῦ ὁποίου ἡ περιβαλλοντική 
ὁμάδα συνεργάσθηκε μέ τό ΠΑ.ΚΕ.ΦΥ.ΚΑ. 
τό 20012002. Ἕνας ἀπό τούς στόχους τῆς 

Ἔκδοση Μορφωτικό Ἵδρυμα Ἀγροτικῆς Τραπέζης Ἑλλάδος.
13. Στό ἴδιο.
14. http://www.ibiblio.org/london/
15. http://www.gardendigest.com/work.htm
16. http://www.lrf.org/Ed/WaterWays3Equity.pdf
17. Λέξη ἀσιατικῶν γλωσσῶν ποὺ μεταφράζεται: “καθόλου” 
ἢ “χωρίς”. Τυπικὰ χρησιμοποιεῖται σὰν πρόθεμα δηλωτικοῦ 
τῆς ἀπουσίας.
18. http://essenes.net/subindexgarden.htm
19. http://gympteleou.mag.sch.gr/drasthriothtes/gewrgia.htm

ἐν λόγῳ συνεργασίας ἦταν: «Οἱ μαθητές νά 
γνωρίσουν τήν “φυσική καλλιέργεια”, μέθο
δο καί φιλοσοφία τοῦ Μ. Φουκουόκα»20.

Πολλές σέκτες καί ἄλλες ἐναλλακτικές, κο
σμοθεωριακές ὁμάδες ἔχουν ἐγκολπωθεῖ τό 
σύστημα βιοκαλλιέργειας, πού ἔχει ἀναπτύ
ξει ὁ Masanobu Fukuoka, καθώς οἱ θεωρίες 
καί θέσεις του ταυτίζονται μέ τά ἀποκρυφι
στικά καί ἰδεολογικά τους πιστεύω.

Τελείως δειγματοληπτικά ἀναφέρουμε τό 
«Τάγμα τῶν Ναζωραίων Ἐσσαίων»21 (Order 
of Nazorean Essenes), μιᾶς «Γνωστικῆς» (Gn
ostic) σέκτας, πού αὐτοαποκαλεῖται «Ἐκκλη
σία τῶν Μανιχέων» (Manichaean Church) καί 
«Βουδιστικὸς κλάδος τοῦ Ἀρχέγονου Χριστια
νισμοῦ» (sic), καί φιλοδοξεῖ «νά ἐρευνήσει καὶ 
νὰ ἀποκαταστήσει τὴν ἀρχαία, Βεδική, Γνω
στικὴ καὶ Ταντρικὴ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ, 
τῆς Μαρίας καί τοῦ Μάνη», ἐργάζεται δέ γιά 
τήν δημιουργία ἑνός ἀγροκτήματος «ὀργανι
κῆς» καλλιέργειας, στή Βόρεια California.

Εἶναι πολλή χαρακτηριστική ἡ δήλωση τῆς 
σέκτας, πού ἐφαρμόζει τίς μεθόδους «Masan
obu Fukuoka» δηλώνοντας: «Οἱ Ναζωραῖοι 
Ἐσσαῖοι ἔχουν πολλαπλοὺς σκοποὺς στὴν 
ἐπιδίωξή τους πρὸς τὴν φυσική γεωργία· 
ἀφ’ ἑνὸς τὴν παραγωγὴ ἀσφαλοῦς, ὑγιεινῆς 
τροφῆς, μὲ τὴν ἀπόσταξη τῶν “Στοιχείων τοῦ 
Φωτός” μέσα ἀπὸ τὸ οἰκοσύστημα, ἀλλὰ καὶ 
ὡς πνευματικὴ ἄσκηση. Τὸ προτιμούμενο 
μοντέλο εἶναι τὸ σύστημα Fukuoka ποὺ παρε
νοχλεῖ τὸν “Σταυρὸ τοῦ Φωτός” ἐλάχιστα»22.

Κλείνουμε μέ ἀπόσπασμα ἀπό τό βιογρα
φικό καθηγητοῦ, πού διδάσκει σέ «Σχολή 
Ἐναλλακτικῶν Σπουδῶν»23 στή χώρα μας. 
Τό κείμενο εἶναι δηλωτικό τῆς ἐπιρροῆς τῶν 
θεωριῶν τοῦ Masanobu Fukuoka καί στήν 
Ἑλλάδα, ἀλλά καί τῆς διείσδυσης τῶν θρη
σκευτικῶν καί κοσμοθεωριακῶν μεθόδων 
τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου» στή ζωή 
μας:

20. Στό ἴδιο.
21. http://essenes.net/subindexgarden.htm
22. Στό ἴδιο.
23. http://www.akadimia.gr/gr/didaskontes.htm
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«Γεννήθηκα στην... Η πρώτη μου επαφή 
με τον κλάδο της θεραπευτικής έγινε μέσα 
από κέντρα περίθαλψης άγριας πανίδας 
ΕΚΠΑΖΠ και ΣΣΠΑΖ... Έχω συμμετάσχει 
σε εθελοντική βάση στα Προγράμματα Φυ
σικής Καλλιέργειας με τον Masanobu Fuku
oka, στο νομό Πέλλας. Φοίτησα στην σχολή 
Natural Health Science, όπου αποφοίτησα 
από τα τμήματα..., Κινέζικης Βοτανοθεραπεί
ας και Αρωματοθεραπείας. Είμαι τακτικό 
μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Αρωματο
θεραπευτών. Έχω ταξιδέψει στην Ταϊλάν
δη, όπου σπούδασα Παραδοσιακό Thai 
Massage στην σχολή της Lek Chaiya. Έχω 
μεταφράσει πλήθος βιβλίων με θέμα τις εναλ
λακτικές θεραπείες. Ασκούμαι στο Tai Qi, 
στη γραμμή του ταϊλανδού δασκάλου Tew 
Bunnag».

Ἀλήθεια, πόσο συμβιβάζονται ὅλα τά ἀνωτέρῳ 
μέ τήν καλλιέργεια τοῦ Ἑλληνορθοδόξου 
φρονήματος, πού τό Σύνταγμα ἐπιτάσσει γιά 
τήν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν μας;

ΦΛΑΣΑΡΙΣΕ ΤΟ ΠΙ ΝΤΙ ΕΦ (PDF)

Εἶναι σέ ὅλους μας γνωστή, στόν ἔντυπο 
λόγο, ἡ δικαιολογία: «Ὁ δαίμων τοῦ τυπο
γραφείου...».

Σήμερα, ὅμως μέ τίς νέες τεχνολογίες τῆς 
ἠλεκτρονικῆς ἔκδοσης θά μπορούσαμε ἴσως 

νά προσαρμόσουμε καί τήν ὁρολογία ἀνα
φερόμενοι στά λάθη ἤ στίς παραλήψεις σχε
τικά μέ τό περιοδικό μας.

Καί γιά νά γίνουμε πιό σαφεῖς:
Στό προηγούμενο τεῦχος τοῦ «Διαλόγου» 

(τ. 47), στή σελ. 30, στή 2η στήλη, τό κείμενο 
εἶναι ἀδικαιολόγητα ἀραιωμένο ἐνῶ 5 ἀρά
δες πρίν ἀπό τό τέλος λείπουν 4 ἀράδες κείμε
νο, μέ ἀποτέλεσμα νά διαφεύγει τό νόημα.

Τό σωστό κείμενο διαβάζεται ὡς ἀκολούθως:
«...στὶς 26 Δεκεμβρίου, τοῦ πρώτου ἀνθρώ

πινου κλώνου.
“Μὲ ἄλλα λόγια, εἶναι ἐξαιρετικὰ πιθα

νὸ ἡ ἀνακοίνωση τῆς Clonaid νὰ ἀποτελεῖ 
μέρος μίας καλοστημένης ἀπάτης μὲ στόχο 
νὰ δώσει δημοσιότητα στὴ σέκτα τῶν ρα
ελιανῶν” ἀναφέρει σὲ ἀνακοίνωσή του ὁ 
Ἀμερικανὸς δημοσιογράφος».

Ἡ παραπάνω παράλειψη δέν ὀφείλεται 
σέ ἀνθρώπινη ἀβλεψία, ἀλλά σέ «φλασάρι
σμα τοῦ PDF» ἤ ἀλλιῶς σέ «παράκρουση» 
τοῦ προγράμματος κατά τήν ἠλεκτρονική 
σελιδοποίηση, πού ἐνῶ σωστά τύπωσε στό 
χαρτί, γιά τόν διορθωτή, ἄλλα μᾶς ἐπεφύ
λαξε κατά τή δημιουργία τοῦ ἠλεκτρονικοῦ 
ἀρχείου ἐκτύπωσης.

Τέλος πάντων, ζητοῦμε συγνώμη ἀπό τούς 
ἀναγνῶστες μας. Ποιός εἶπε ὅτι ἡ τεχνολογία 
μᾶς ὑπόσχεται μόνο «θαύματα»;

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Λειτουργοῦν ἐφέτος, στά πλαίσιά της Π. Ε. Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ Σκηνικοῦ τῶν Αἱρέ

σεων καί τῆς Παραθρησκείας:
1.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Ἑταιρίας «Σκοπιά» 

τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» (Κάθε Τετάρτη, 6.00΄7.00΄ μ.μ.)
2.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῶν Πεντηκοστιανῶν. (Κά

θε Δευτέρα, 6.00΄8.00΄ μ.μ.).
3.  Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Νεοειδωλολατρίας. 

(Κάθε Δευτέρα, 6.30΄8.30΄ μ.μ.).
4.  Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυφιστικές, 

Ἐναλλακτικές, ΝεοΓνωστικές, Σατανιστικές, κ.λπ. ὁμάδες). (Κάθε Τετάρτη, 7.00΄8.00΄ μ.μ.).
Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 

(Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε. Ρ. Τ.). Τηλ. ἐπικοινωνίας: 210 6396 665.
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Ο ΝΙΚ ΜΑΡΒΕΛ ΚΑΙ  
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΘΗΡΙΟ

Ἕνα βιβλίο τοῦ Mark Elias Johnes 
σέ μετάφραση καί προσαρμογή  

Γιάννη Μηλιώνη.

Ὁ «Νίκ Μάρβελ» εἶναι ἕνα «μυθιστόρη
μα», ὅμως ἕνα «μυθιστόρημα» ἀλλοιώτικο 
ἀπό τ’ ἄλλα.

Εἶναι γραμμένο γιά παιδιά, ἀλλά, ὅπως 
λέει κι ὁ μεταφραστής του, γιά παιδιά ἀπό 9 
μέχρι καί 99 ἐτῶν.

Εἶναι γραμμένο γιά τά παιδιά τῆς γενιᾶς 
αὐτῆς καί μέσα σ’ αὐτό, τά νέα παιδιά θά 
συναντήσουν τή γενιά τους, μέ τά καλά της 
καί τήν ἀσχήμια της κι ἴσως στό τέλος νά θε
λήσουν ν’ ἀξιοποιήσουν τά καλά.

Ὁ «Νίκ Μάρβελ» εἶναι ἕνα «μοντέρνο» 
βιβλίο, πού μιλᾶ στά σημερινά παιδιά στή 
γλῶσσα τους, στή γλῶσσα, πού αὐτά κατα
λαβαίνουν καί μέσα ἀπό τή γλῶσσα αὐτή 
περνᾶ κάποια ἄλλα πράγματα, πού τά σημε
ρινά παιδιά ἴσως δέν ἄκουσαν ποτέ κι ἴσως 
δέν φαντάζονται κἄν ὅτι ὑπάρχουν.

Ὁ «Νίκ 
Μ ά ρ β ε λ » 
γράφτηκε γιά 
σένα καί γιά 
τό παιδί σου, 
ἀλλά εἰδικά 
γράφτηκε γιά 
τό παιδί τοῦ 
« γ ε ί τ ο ν α » , 
πού δέν ἔχει 
καί πολλές 
σχέσεις μέ τήν 
Ἐκκλησία.

Κ ά π ο ι α 
ἀπό τά γεγο
νότα καί τά 
πρόσωπα πού 
ἐμπλέκονται στό «μύθο» εἶναι φανταστικά, 
κάποια ἄλλα ὅμως ὄχι, κι ἀπό ἐσένα ἐξαρτᾶ
ται νά βρεῖς τελικά τήν ἄκρη.

Ἀξίζει νά τό διαβάσεις τό «μυθιστόρημα» 
αὐτό. Θά σοῦ λύσει πολλά ἐρωτήματα, πρίν 
σοῦ δημιουργήσει καινούργια.

«Νίκ Μάρβελ»: Διάβασέ το, διάδωσέ το, 
χάρισέ το ὅπου μπορεῖς!

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδονται οἱ 

ἑξῆς ἐκπομπές:
1)  Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως. Τετάρτη, 16.00–17.00 & 12.001.00 (βράδυ).
  Παραγωγός: Π. Ε. Γ. (Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδό

ξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου). Παρουσιάστρια: κ. Αἰκατερίνη Ἀνα
γνωστοπούλου.

2)   Ἐκκλησία καί Αἱρέσεις. Πέμπτη, 16.30–17.00 & 2.002.30 (βράδυ).
  Παραγωγός: Π. Ε. Γ., σέ συνεργασία μέ τή Σ. Ε. ἐπί τῶν αἱρέσεων. Παρουσιάστρια: κ. Αἰ

κατερίνη Ἀναγνωστοπούλου.
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 91,2 FM, μεταδίδεται ἡ ἐκπομπή

3) Ἀντιαιρετική Δράση. Σάββατο, 14.1515.00.
 Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός.

Ἰστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, email: aireseis@gmail.com

Ἰστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου 

καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2.  «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. ΠίστηΛατρεία Ζωή».
3.  «The Orthodox Church. Its Faith, Worship and 

Life».
4.  «Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5.  «Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς 

παραθρησκείας».
6.  «Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καὶ παραχριστιανικῶν ὁμά

δων», (ἔκδ. Γ΄).
7.  «Πεντηκοστιανοὶ καὶ Ὀρθοδοξία».
8.  «Μετενσάρκωση ἢ Ἀνάσταση; Ὀρθόδοξη θεώρη

ση τοῦ Κακοῦ», (ἔκδ. Β΄).
9.  «Ἀποκρυφισμός, Γκουρουϊσμός, “Νέα Ἐποχή”», 

(ἔκδ. Γ΄).
10.  «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11.  «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Ά ).
12.  «Μία δικτατορία στὸ Μπρούκλιν», (τόμος Β΄) 

(ἐξαντλήθηκε).
13.  «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος 

Γ΄).
14.  «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους 

τοῦ Ἑωσφόρου».
15.  «Νεοφανεῖς αἱρέσειςΚαταστροφικὲς Λατρεῖες 

στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
16.  «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σατανι

στῶν».
17.  «Ντοκουμέντα γιὰ αἱρέσεις καὶ παραθρησκεία».
18.  «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη», 

ἔκδ. Ζ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως (Ἁλίαρτος 
2026/9/1995).

19.  «Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο. Μεθοδεύσεις ὁλο
κληρωτικῶν αἱρέσεων καὶ παραθρησκευτικῶν 
ὁμάδων».

20.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προβληματικὴ καὶ 
στρατηγική».

21.  «Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη θεώρηση καὶ ἀντιμε
τώπιση».

22.  «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρη
σκείας. Πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴν οἰκογένεια».

23.  «Τὸ Νόημα τῆς ζωῆς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
24.  «Καταστροφικὲς λατρεῖες στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξί

ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».

25.  «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
26.  «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ

θοδοξία».
27.  «Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.
28.  Μοναχῆς Ἀντωνίας, «Νεοπεντηκοστιανοὶ στὴν 

Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
29.  Νικολάου Σταυριανίδη, «Θρησκευτικὴ Ἐλευθε

ρία», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
30.  Νικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο

χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
31.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρθοδό

ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
32.  Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;», 

ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).
33.  Λεωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσδο

κία Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
34.  Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 

Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
35.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε

νικὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο).
36.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», 

Καμπάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο).
37.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ

χημεία» (τεῦχος 3ο).
38.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀπο

κρυφιστικὲς Ὁμάδες», Ροδόσταυροι κ.λπ. (τεύχη 
4ο10ο).

39.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νεο
αποκρυφισμὸς», (τεύχη 11ο15ο).

40.  «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Μαγεία», (τεύχη 16ο20ο).

41.  «Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄).
42.  Κυριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ. 

Π.Ε.Γ.
43.  Κωνσταντίνου Χολέβα, «Ποιοὶ καὶ γιατί ἀμφι

σβητοῦν τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση;», ἔκδ. 
Π.Ε.Γ.

Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1.  «Ἡ Ὁμοιοπαθητικὴ ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρ

θόδοξη Πίστη», ἔκδ. Π.Ε.Γ Βορείου Ἑλλάδος, 
(ἐξαντλήθηκε). Ὑπάρχει στήν ἰστοσελίδα: www.
orthodox.net.gr/modules.php?op=modload&name=
News&file=article&sid=41

2.  Ἀρχιμανδρίτη Χριστόφορου Τσιάκκα, «Νεοφα
νεῖς Αἱρέσεις  Ποιμαντική, κοινωνικὴ καὶ νομικὴ 
ἀντιμετώπισή τους», ἔκδ. Π.Ε.Γ Κύπρου (τηλ. 003 
5725 712839).

3.  Μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, «Σύγχρονες 
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή», ἔκδ. Παρακα
ταθήκη (τηλ. 23710 41880).

4.  M. E. Johnes, «Ὁ Νὶκ Μάρβελ καὶ ὁ πόλεμος μὲ τὸ 
θηρίο», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν 
(τηλ. 2610 275022).

Τὰ βιβλία διατίθενται στὰ βιβλιοπωλεῖα. Ἂν δὲν 
τὰ βρίσκετε μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν Π.Ε.Γ, 
τηλ. 210 6396665, προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν 
ἐπὶ ἀντικαταβολή.


